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V, 3l

Spis rzeczy, zawartych w tomie

KSIGA TRZECIA. Walki i przeobraenia za Kazi-

mierza Jagielloczyka i jego synów str. 3—324.

Rozdzia I. Ludzie i prdy po soborach.

Zanik soborowych dnoci, str. 3—5. — Ukady z Rzymem,
str. 5— 6. — Pooenie w Polsce, str. 6— 7. — Kazimierz Jagiello-

czyk i obsadzanie biskupstw, str. 7—8. — Wskutek postpowania
króla przychodzi do konfliktu z Rzymem a nastpnie do star ze

stronnictwem bronicem niezalenoci Kocioa, str. 8— 9. Zbigniew

Olenicki na czele opozycji przeciw królowi str. 9. — Powody i oce-

na tego przeciwiestwa, str. 9—10. — Niektóre spory ówczesne przy

wyborach biskupów, str. 10—11. Bellum spirituale, str. 11. — Prdy
antyhierarchiczne w otoczeniu króla, str. 11 — 12. — Jan Ostroróg i jego

memorya str. 12— 15. Stronnicy Olenickiego, str. 15— 16. — Jakób

z Sienna, str. 16—19. — Powoanie Jana Kapistrana do Krakowa i zna-

czenie tego kroku, str. 19—20. — Obserwanci i ich rola w ówczesnem
yciu kocielnem str. 20—23. — Z rozkwitem miast zjawia si pewna
mikko i zepsucie obyczajów, str. 23—25. — Dziaalno Kapistrana

w Krakowie i jej skutki, str. 25—29. — Bernardyni w Polsce, str.

29—30. — wici i bogosawieni, str. 30—31. — Sdziwój Czechel,

przedstawiciel prdów epoki, str. 31—32. — Jego studya i szczegóy

z ycia, str. 32—36. — Dziaalno jego w kraju w obronie wolnoci

Kocioa, str. 36—37. — Starcia z królem, str. 37—38. — Zostaje

kanonikiem regularnym, str. 38. — Wierno zasadom soborowym
nie opuszcza go do mierci, str. 38—39. — Jego upodobania literackie,

str. 40—42. — Stosunek do humanizmu str. 42. — Pismo do Lutka

z Brzezia, biskupa krakowskiego, str. 42—44. — Zatarg z Domini-
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kanami o rzeb kocieln, str. 44—45. — Posta Sdziwoja w dzie-

jach kultury, str. 45 —

Rozdzia II. Uniwersytet w drugiej poowie stulecia. Trzy wysze

fakultety.

Uniwersytet i Kazimierz Jagielloczyk, str. 47—49. — Ugo-

dno Kazimierza usuwa pocztkowe tarcia, a uniwersytet suy
odtd wiernie królowi, str. 49—51. — Jakób ze Szadka str. 52—53.

Majtek uniwersytetu, str. 53. — Nowe fundacye, str. 53—54. —
Probostwo w. Mikoaja, str. 54. — Nowe kollegiatury: Jana D-
brówki, Corporis Christi w Olkuszu, Corporis Christi u w. Floryana,

w. Tomasza, w. Donatusa, Rudowskiego, str. 54—58. — Collegium

Minus i dalsze jego losy; rok 1464 i 1476, str. 58—61. — Wydzia
teologiczny, str. 62. — Stan teologii i niektórzy mistrzowie owych
czasów, str. 62—66. — Uniwersytet i zadania jego wobec Litwy

i Rusi, str. 66—67. — Katolicyzm i prawosawie, str. 67. — Polityka

Kazimierza Jagielloczyka, str. 67—68. — Franciszkanie, ich stosun-

ki z uniwersytetem, str. 68—71. — Królewicz Aleksander, wielki

ksi litewski, str. 71. — Franciszkanie i uniwersytet wobec «re-

dukeyb Rusinów, str. 72. — Dwa obozy, str. 72—74. — Jan z Owi-
cimia Sacranus przedstawia w tej sprawie uniwersytet i jego zasady,

str. 74—77. ycie jego i dziaalno publiczna i naukowa, str. 77—82.

Porednie stanowisko midzy duchem rednich wieków a odrodze-

niem, str. 82—83. — Prdy ówczesnej scholastyki, str. 83—84. —
W Krakowie przewaa skotyzm, str. 84—85. — Gówny skotysta

Mikoaj z Bystrzykowa, str. 85—88. — Jego ucze Jan ze Stobnicy,

str. 88—89. — Pewien zastój w dziedzinie scholastyki, str. 89—90. —
Wydzia dekretystów, str. 90. — Nowe katedry, str. 91. — Bursa

dla kanonistów, str. 91. — Niektórzy dekretyci ówczeni, str. 92—94.

Prawo rzymskie i jego znajomo w Krakowie w pitnastym wieku

i w pocztkach szesnastego stulecia, str. 94—96. — Ostroróg, str.

S6. — Jan Ursinus, str. 96—97. — Joannes Silvius, Ludovicus Aliphius,

str. 97—98. — Piotr Tomicki, str. 98—99. — Wydzia medyczny, str.

99—ICO. — Rozmieszczenie tego wydziau str. 100—101. — Maa
liczba lekarzy, str. 101—102. — Inkorporacye doktorów z zagrani-

cznymi stopniami, str. 102— 104. — Braki tego wydziau, str. 104— 105.

Obok doktorów dziaaj balwierze i szalbierze, str. 105—106. — Ba-

liski str. 106. — Humanizm podnieca interes dla medycyny, str.

106—107. — Choroby ówczesne, str. 107—109. — Gówni przedsta-

wiciele medycyny w Polsce: Piotr Gaszowiec, Grzymaa, str. 109— 111.

Jan Weis, str. 111— 112. — Jakób z Boxic, przyjaciel Kallimacha

str. 112—114. — Jan de Regulis, gówny i dugoletni profesor kra-
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kowski w tej epoce, str. 114—116. — Jan Ursinus, str. 116—118. —
Maciej z Miechowa, str. 118—119. — Jego ycie i dziaalno, str.

119—120. — Druga katedra medycyny w uniwersytecie, str. 120. —
Znaczenie Miechowity, str. 120—122. — Wojciech z Szamotu, str.

122. — Adam de Bochyn, str. 123—124 — Medycyna i humanizm,

str. 124—126.

Rozdzia III. Na przeomie dwóch wieków. Humatrzm i uniwersytet.

I. Stanowisko Polski za Kazimierza Jagielloczyka, str. 127—128.

Polityka wobec Czech i Wgier, str. 128—129. — Polska pierwszem

mocarstwem na Wschodzie, str. 129—130. — Dwór królewski, str.

130— 131. — Dugosz i wychowanie królewiczów, str. 131. — Drugim
nauczycielem Kallimach, str. 131— 132. — Owoce tego wychowania,

str. 132—133.

II. Filip Buonaccorsi, zwany Kallimachem, str. 133 — 134. —
Wdrówki jego pónocne i przyjazd do Polski, str. 134. — Forent-

czycy w Krakowie, Thedald'iowie, str. 134—135. Pierwsze czasy pobytu

Kallimacha w Polsce, opieka Grzegorza z Sanoka, str. 135. Po mierci

Pawa II odzyska Kallimach swobod i znalaz si w Krakowie, str.

135— 136. — Zostaje nauczycielem królewiczów, str. 136. — Jego

i Polski antyturecka polityka w tej epoce, str. 136— 138. — Jan Ol-

bracht ulubiony Kallimacha ucze, str. 138— 139. — Przeciwnicy

Kallimacha, str. 139. — Wystpuje on w obronie ydów, str. 139— 140.

Znaczenie jego spoeczne i charakter str. 140— 142. — Stosunki oso-

biste i przyjanie, str. 142. — Piotr z Bnina, jego charakter i umys,
str. 142—144. — Maciej Drzewicki, najwierniejszy Kallimacha ucze,
str. 144— 146. — Mirica, Jakób z Boxic. str. 146—147. — Znaczenie

kulturalne Kallimacha, str. 147— 148. —

III. Kraków, jego mieszkacy i kultura: str. 148— 150. — Po-

dróe Polaków i Krakowian, str. 150— 152. — Mistrz uniwersytetu

Micha z Wiednia str. 152— 153. — Wynalazek druku i drukarnie

w Krakowie, str. 153—154.

IV. Ostatnie byski redniowiecznej nauki str. 155. — Bujnoó
scholastycznej dyalektyki w Krakowie na przeomie dwóch wieków
str. 155. — Jan Gogowita, str. 156. — Jego ycie i dziea str.

156-159. — Micha z Wrocawia, str. 159—160. — Micha z Bystrzy-

kowa, str. 161. — Ocena ich naukowej dziaalnoci, 161— 162. —
Towarz3'szy jej uprawa i rozkwit mnemoniki, str. 162. — Bernar-

dyni krakowscy, str. 162. — Tomasz Murner i jego ars memorativa,
str. 163—165.



X SPIS RZECZY.

V. Budzenie si humanizmu w uniwersytecie w ostatniej wierci
wieku, str. 165—169. — Sia atrakcyjna Krakowa w tych czasach,

str. 169. — Frekwencya uniwersytetu, str. 169— 170. — Znakomitsi

uczniowie: Laurentius Corvinus, str. 170—171. Przyjazd Konrada
Celtesa, z którym si pojawia humanizm wdrowny i wojujcy, str.

17!— 172. — Charakterystyka przedstawicieli tego kierunku, ich za-

sad i zamiarów, str. 172— 176. — Celtes i jego poplecznicy w Krako-

wie, str. 185—177. — Przeciwnicy, str. 177—178. — Stosunek jego

do uniwersytetu, str. 178—480. — Dziaalno poza uniwersytetem,

str. 181. — Sodalitas Yistulana i grono bliszych jego znajomych,

str. 181— 184. — Zabawy ówczesne, str. 184— 185. — Romans Celtesa

krakowski, str. 185—187. — Wykady w bursie wgierskiej, str.

187— 188. — Jego odjazd i powody oddalenia si z Krakowa, str.

189—191.

VI. Echa pobytu Celtesa w uniwersytecie, str. 192. — rodki
odporne przeciw nowym przybyszom i kierunkom str. 193—194 —
Rozlunienie dyscypliny i wybryki w murach uniwersytetu str.

194— 195. — Usiowania zmierzajce do ich ukrócenia, str. 195—196.

VII. Po walce, str. 196. — Jan Olbracht królem, str. 197. —
Poar w kollegium artystów i nowe budowy, str. 198—200. — Kan-
clerz kardyna Fryderyk, st. 200—201. — Losy humanizmu w Kra-

kowie po odjedzie Celtesa, str. 201—202. mier Kallimacha w r.

1496, str. 202—208. — Jan Sommerfeld starszy (+• 1501) i jego dzia-

alno w Krakowie, str. 204—207. — Jan Rhagius Sommerfeld

modszy, humanista wdrowny, podj po odjedzie Celtesa prace

i misy swego mistrza str. 207—210. — Koleje jego ycia str.

210—212. — Henryk Bebel w Krakowie, str. 212-214. — Wybitni

uczniowie tych czasów: Anshelm Valerius i Jan Turmair, str.

218—215.

VIII. Pocztki szesnastego wieku, str. 215. — mier Olbra-

chta i król Aleksander, str. 215. — Stosunek jego do uniwersytetu

str. 216. — Plan zaoenia wszechnicy w Wrocawiu, str. 216—217. —
Rzdy Zygmunta Starego, str. 217. — W pocztkach szesnastego

wieku uniwersytety przeksztacaj si w duchu humanistycznym,
str. 217—218. — Elegantia hasem humanistów, str. 218—220. —
Wykady gramatyczne w Krakowie ulegaj zmianie na lepsze, str.

220. — Modi epistolandi krakowskie, str. 220—221. — Bernard Feyge,

str. 221—222. — Jan Ursinus str. 222. — Jan Sommerfeld, str. 222.

Jan z Owicimia, str. 222—223. — Stanisaw Biel, str. 228. — Sta-

nisaw z owicza, str. 224. — ukasz z Nowego Miasta, str. 224. —
Auctores i artes, str. 225—226. — Pisarze klasyczni w Krakowie, str.
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226—227. — Czytanie ich wzmaga si w pocztku szesnastego wieku,

str. 227.

IX. «Poeci» w Krakowie, str. 228. — Pawe z Krosna, str.

228—229. — Jan z Wilicy str. 229. — Rudolf Agricola Iunior i na-

jazd Szwajcarów na Kraków w latach 1510—20. str. 229— 230. —
Dom i rodzina Watfów, str. 230—231. — Dziaalno Agricoli, str.

231—232. — Jego uczniowie str. 232—233. — Walenty Eck, str. 233.

Johannes Hadus, typ wdrownego, niespokojnego humanisty, str.

233— 237. — Powtórny pobyt Agricoli w Krakowie, str. 237—238. —
Dom jego staje si znów ogniskiem nauki i ycia, str. 238—239. —
Biskupi jego mecenasami, str. 239—241 . — Anglik Leonard Coxus

i Erasmus Licorianus, str. 241—242.

X. Greczyzna, str. 243. — Mao znana w wiekach rednich,

str. 243. — W drugiej poowie XV-go wieku budzi si dla niej inte-

res we Woszech, 243—244. — Aldus Manutius, str. 244. — Ruch

ten przeniós si z pocztkiem szesnastego wieku na Pónoc, str.

245—246. — Erfurt, Wittenberg i Lipsk, str. 245—246. — Greczyzna

w Krakowie, str. 246— 247. — Joannes Syhdus, str. 247—248. —
Constanzo Clariti, str. 249—251. — Znajomo greczyzny z Krakowa
szerzy si na Pónocy, str. 252— 253. — Caspar Ursinus Velius, str.

252—253. — Wacaw z Hirschberg'a, str. 253. — Jerzy z Lignicy

Libanus str. 254—255. — Greczyzna wród walki zdobywa sobie

uniwersytet od r. 1520., str. 255—257. — Jzyk hebrajski, str. 257. —
Tomicki Piotr, str. 257. — Znajomo tego jzyka na Zachodzie, str.

258. — Johannes van den Campen, str. 2ó8. — Waleryan Pernus,

str. 259.

XI. Humanizm krzewi si przewanie poza uniwersytetem,

po bursach i prywatnych mieszkaniach,, str. 259—260. — Resum-
ptiones, str. 260. — Bursa wgierska i niemiecka, str. 261. — W uni-

wersytecie ubywa suchaczy, str. 261

—

z62. — Reformy id powoli,

a w wykonywaniu dotychczasowych statutów wzrasta opieszao,
str. 262— 264. — Lekcye wypadaj, szczególnie arystotelesowskie,

str. 264—265. — Zanik powolny dysput, których uniwersytet broni

rónymi sposobami, str. 265 - 266. — Bieda materyalna zagraa
istnieniu niektórych kollegiatur, 266—267.

XII. Wysze duchowiestwo i jego usiowania w celu pod-

niesienia uniwersytetu, str. 268—269. — Jan Konarski popiera hu-

manizm. Jego stosunek clo wszechnicy, str. 269—271. — Jan Lu-
braski, str. 271. — Erazm Cioek, dyplomata i mecenas, sir.

271—273. — Mikoaj Czepiel, jego towarzysz, str. 273—275. — Dzia-
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alno i zasugi Piotra Tomickiego, str. 275—276. — Jan aski arcy-

biskup gnienieski, str. 276— 278.

XIII. Pewne reformy w pocztku stulecia, str. 278—279. —
Fundacje Miechowity i Tomickiego, str. 279—281. — Przeobraenia

id jednak powoli i maj cech poowicznoci, str. 281—282. — Dla-

tego niedostatki trwaj i walka si przedua, str. 282—283. — Nie

wynik ale czas walki by wietnym, str. 283. — Kraków ogniskiem

postpu w rónych naukach, str. 283—284-. — Historyografia po Du-
goszu, str. 284. — Miechowita str. 284 — Król Aleksander i jego

plany historyczne, str. 284—285. — W pierwszej poowie szesnastego

wieku wiele uniwersytetów upada, podobnie i Kraków, str. 285— 286.

Frekwencja uniwersytetu si znia, szczególnie napyw obcych

ustaje, str. 286. — Przyczyny tego objawu, str. 286—288. — Powody
ogólno-polityczne i lokalne, str. 288—289. — Kraków si polszczy,

a uniwersytet staje si szko polsk i plebejsk, str. 289—291. —
wietno Zygmuntowskiej epoki wypywa z innych róde, str.

291—292.

Rozdzia IV. Do dziejów matematyki i astronomii w Krakowie.

rednie wieki i znawstwo przyrody, str. 291—295. — Mate-

matyka i nauka jej w Krakowie, str. 295— 296. — Arytmetyka i algo-

rytmy, str. 296—297. — Marcin Król z Zórawicy okoo poowy pi-

tnastego wieku przyczynia si do postpu na polu matematyki

str. 297. — Trygonometrya, str. 297— 298. — Astronomia, str. 299.

Nauka o sferze i teorya planet, str. 299. — Katedra Stobnera i przy-

wizane do niej obowizki, str. K00. — Kalendarze ówczesne, str.

300— 301. — Katedra Marcina Króla, str. 301. — Iudicia czyli pro-

gnostyki, str. 301. Warunki hamujce rozwój astronomii w rednich

wiekach, str. 301. — Tabulae i brak obserwacyi, str. H02. — Od
poowy pitnastego wieku znaczy si pewien postp na tern polu,

str. 302—3U3. — Marcin Król, str. M03. — Piotr Gaszowiec i jego

obserwacje, str. 303— 304. — Marcin Bylica z Olkusza, str. H04— >>06.

Dziaa przewanie za granic; stosunki jego z Regiomontanusem we
Woszech, str. H06—307. — Pobyt na Wgrzech; Bylica ciesz}- si
askami Macieja Korwinus'a, str. 307—308. — Stosunki Bylicy z Pol-

sk i wpyw na nauk w Krakowie, str. 308—309. — Dary jego dla

Krakowa, str. 309—311. — AYojciech Brudzewski, astronom i huma-
nista, str. 311. — Dziaalno jego i znaczenie na polu astronomii,

uczniem jego Kopernik, str. 311— 313. — Inni astronomowie ówcze-

ni w Krakowie, str. 313—3! 5. — Jan z Gogowa i Micha z Wro-
cawia zajmuj si astronomi praktyczn, a raczej astrologi, str.

315—319. Astrologia iudiciaria i przepowiednie ówczesne, str. 318— 320.
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Skonno tej epoki do cudactw i zabobonu, str. 320. — Alchemia,

chiromancya, nekromancya, str. 320—321. — Faust i Kraków, str.

322. — Domówienie, str. 322—323. Astronomowie obcy wyszli ze

szkoy krakowskiej, str. 323—324.

KSIGA CZWARTA. Z ycia scholarów i magistrów. Przyczynki

do poznania organizacyi uniwersytetu. . . . str. 327—Ml.

I. Scholarze uniwersytetu, ich stan i pochodzenie.

Wiek scholarów ówczesnych, str. 326—328. — Oplata przy

wpisie, str. 328. — Limitacya, 328—329. — Depositio beaniae, str.

329—330. — Pochodzenie scholarów, str. 330—331. — Mód zakonna

w uniwersytecie, szczególnie Cystersi i Dominikanie, str. 382—336. —
lzacy i Prusacy, str. 336—337. — Wgrzy str. 333—339.

II. Mieszkania scholarów i bursy.

System hospicyalny i kollegialny, str. 340—341. — Kollegia

w Krakowie i ich przeznaczenie, str. 341—342. — Bursy: bursa ubo-

gich czyli Isnera, Jeruzalem, Kanonistów, str. 342—347. — Zasugi

Dugosza okoo uposaenia burs, 345—347. — Pomniejsze bursy:

filozofów, medyków, divitum, str. 348. — Bursa wgierska i jej

dzieje, str. 349—352. — Bursa niemiecka, zaoona przez Jana z Go-
gowa, str. 352—354. — Pod koniec wieku uniwersytet zmusza do

mieszkania w bursach, str. 354—355. — Studenci w kollegiach i szko-

ach parafialnych, str. 356—327. — Organizacya burs str. 357—359.

III. Zachowanie si modziey i jurysdykcya uniwersytetu.

Wybryki scholarów, str. 360—362. — Antagonizmy prowincyonalne,

str. 362. — Mazurzy celem czstych przycinków, str. 362—363. —
Przeciwiestwa narodowociowe, str. 363—364. — Wgrzy i Niemcy

w Krakowie, str. 364—365. — Sdownictwo rektora, str. 365—366.

Sdy domowe w kollegiach i bursach, str. 367. — Jurysdykcya kon-

serwatorów, str. 367—368. — Konflikta z Wgrami, str. 368—369. —

Szczegóy procedury i wymiar kary, str. 370—372.

IV. Stopnie uniwersyteckie.

Cel studyów uniwersyteckich w rednich wiekach, str. 373—374.

Karyera duchowna, str. 374—375. — Przygodni scholarze, str.

375—376.
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Stopnie w wydziale artystów, str. 376. — Egzamin na baka-

larza i jego warunki, str. 376—379. — Zajcia bakalarzy. Studya ich

i nastpujce stopnie: licencyata i magistra, str. 379—384. — Fre-

kwencya scholarów na innych wydziaach duo mniejsza, str. 384

Bakalarze medyczni, str. 385—386. — Ich zajcia i praktyka ogra-

niczona, str. 386—387. — Licencyatura, str. 388. — Pierwsza pro-

mocya na doktorów medycyny w Krakowie w r. 1527, str. 388—389.

Stopnie na wydziale jurystów, str. 389—390. — Dugie trwa-

nie studyów teologicznych, str. 390—391. — Pierwszy stopie: Cursor

str. 392—393. Sententiarius, str. 393. Baccalaureus formatus, str. 393.

Licentiatus i magister, str. 393—394. — Magisterium w teologii jest

rzdkiem, str. 395. — Uznawanie stopni nabytych w innych uni-

wersytetach przez uniwersytet krakowski, str. 395—397.

V. Rozkad i porzdek nauki.

Rok uniwersytecki i jego polowy, str. 398—399. — Wakacye,

str. 399. — Dni witeczne i uroczyste, str. -400—401. — Praca pod-

czas wakacyi i wit tylko w czci ustaje, str. 401. — Wypeniaj
je wykady drugorzdnych profesorów, wykady i dysputy bakaa-

rzy str. 401—402. — Rozkad dzienny nauki, str. 402—403. — Roz-

maite wykady wymagay wicej lub mniej czasu. Dlatego zaczynano

i koczono je w rónych terminach, str. 403—404. — Wybór lekcyi

w fakultecie artystów, str. 404—405. — Metoda nauczania, str. 405.

VI. Rektor i zarzd uniwersytetu.

Wybór rektora, str. 406—407. — Uprawnienie czynne i bierne,

str. 407. — Obowizki rektora, str. 408—409. — Jego pomocnicy str.

409. — Bedele str. 409. — Rada przyboczna, str. 410. — Zebrania

profesorów i ich kompetencya, str. 410—412.

VII. Fakultety i kollegia.

Statuta uniwersytetu, str. 413—414. — Stosunki we wydziale

teologicznym, str. 414—416. — Artyci: maiores, minores, extranei

str. 416—417. — Dziekan artystów i jego obowizki, str. 417—419.

Kollegium króla Wadysawa i jego mieszkacy, str. 419—421. —
Powoywania do tego kollegium, str. 421—422. — Ustrój domu i jego

prepozyt, str. 422. — Obowizki prepozyta i majtek kollegialny,

str. 422—423. — Stó wspólny, str. 423—425. — Scholarze w kolle-

gium, str. 425—426. — Beneficya i ich osiganie, str. 426—428. —
Zasobno kollegium wikszego, str. 428—429. Collegium minus

i jego organizacya, str. 429—430. — Collegium prawników i Colle-
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gium medicinae, str. 430—432. — W tych dwóch kollegiach ustrój

duo luniejszy, str. 432—433.
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Ubiory w uniwersytecie, str. 433—436. — Wybryki modych
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str. 437—438. — Marcin Kuap z Tarnowca, str. 438—439. — Naóg
pijastwa, str. 439. — Marcin Garbarz z Krakowa, str. 439—440.

Maciej z Przedborza, str. 440—441. — Kary nakadane na magistrów,
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ROZDZIA I.

Ludzie i prdy po soborach.

Zanik soborowych dnoci. — Ukady z Rzymem. — Pooenie
w Polsce. — Kazimierz Jagielloczyk i obsadzanie biskupstw. —
Wskutek postpowania króla przychodzi do konfliktów z Rzymem,
a nastpnie do star ze stronnictwem bronicem niezalenoci Ko-

cioa.

Zbigniew Olenicki na czele opozycji przeciw królowi. — Powody
i ocena tego przeciwiestwa. — Niektóre spory ówczesne przy wy-

borach biskupów. — Bellum spirituale.

Prdy antyhierarchiczne w otoczeniu króla. — Jan Ostroróg i jego

memorya. — Stronnicy Olenickiego. — Jakób z Sienna.

Powoanie Jana Kapistrana do Krakowa i znaczenie tego kroku. —
Obserwanci i ich rola w ówczesnem yciu kocielnem. — Z rozkwi-

tem miast zjawia si pewna mikko i zepsucie obyczajów. —
Dziaalno Kapistrana w Krakowie i jego skutki.

Bernardyni w Polsce. — wici i bogosawieni.

Sdziwój Czechel, przedstawiciel prdów epoki. — Jego studya i szcze-

góy z jego ycia. — Dziaalno jego w kraju w obronie wolnoci
Kocioa. — Starcia z królem. — Zostaje kanonikiem regularnym. —
Wierno zasadom soborowym nie opuszcza go do mierci. — Jego

upodobania literackie. — Stosunek do humanizmu. — Pismo do Lutka
z Brzezia, biskupa krakowskiego. — Zatarg z Dominikanami o rzeb

kocieln. — Posta Sdziwoja w dziejach kultury.

Kiedy w roku 1447 nowy wadzca Polski przesya
wyrazy obedyencyi dla nowego papiea Mikoaja V-go

w Rzymie, byo to nie tylko objawem przekona chwili,

1*
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ale zarazem zapowiedzi nowej epoki i nowych hase.

Epoka soborowa si skoczya. Feliks V-ty, papie Bazy-

lejczyków, by wogóle ostatnim antypap w dziejach Ko-

cioa. Ludzko przestaa wierzy w donioso i skutecz-

no soborów jako jedynego lekarstwa na choroby ludz-

koci i Kocioa, jako jedynego trybunau dla rozwiza-

nia sporów, dzielcych i jtrzcych spoeczestwa. Tylko

wyjtkowo pojawiay si odtd te hasa, raz jako odgosy
dusz szlachetnych, marzcych o ideaach doskonaoci i ide-

alnych rodkach, któreby do nich doprowadziy; tak n. p. Ja-

kób z Paradya podtrzymywa jeszcze umiowany sztandar

koncyliów i wobec Mikoaja papiea broni go z ca sta-

nowczoci swych przekona i gorcoci swej duszy 1
).

W innych razach wystpowao to woanie o koncylium

w ustach zbuntowanych biskupów, jak Diethera arcybis-

kupa Moguncyi, lub jako pogróka i straszak ze strony

ludzi, ze stolic apostolsk skóconych i wrogo dla niej

usposobionych. Ale sobór przesta by pragnieniem i ma-

rzeniem ogóu i wieku. Dawniejszy koncyliarysta Eneasz

Sylvio wyrazi najbardziej jaskrawo zmian usposobie,

kiedy twierdzi, e papie z kardynaami najlepszem s
koncylium. Byo to odgosem nowego podniesienia si,

skrzepienia i wzmocnienia papieskiej wadzy i powagi.

Po marzeniach demokratycznych nastpia reakcya mo-

narchiczna, po próbach kocielnego parlamentowania prze-

waga centralnego rzdu i zarzdu Kocioa. Wyrazem
tego umocnienia papiestwa by wielki obchód jubileuszowy,

naznaczony na rok 1450 przez Mikoaja V-go, który ty-

sice pielgrzymów cign z caego wiata do stolicy apo-

stolskiej. By on obchodem tryumfu po czarnych dniach

przeszoci i jutrzenk nowej wietnoci. Wielu pónocnych
ludzi odnowio tu zlunione z Rzymem wzy, wielu Po-

laków znalazo si na grobach apostoów, eby tylko wspom-

Pastor, Geschichte der Papste I, 302, 304
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nie Dugosza i zagorzaego koncyliaryst, towarzysza jego

pielgrzymki jerozolimskiej Jana Elgota.

Po rozterce soborowej nastpio porzdkowanie sto-

sunków midzy pastwami a papiestwem. Wedug popar-

cia z kraju i wedug chwili rónie te obrachunki wypady,
rónie uksztatoway si zyski, przypadajce jednej lub

drugiej ze stron ze sob paktujcych. Nastaa epoka kon-

kordatów. Francya najwczeniej zapewnia sobie owoce
dotychczasowych usiowa i prac soborowych. Zgroma-

dzenie kleru francuskiego w Bourges w r. 1438 uchwa-

lio t. z. sankcy pragmatyczn, która przeja rozmaite

dekreta bazylejskiego soboru i staa si podstaw galli-

kanizmu, t. j. pewnej narodowej odrbnoci i autonomii

francuskiego Kocioa. Konkordat wiedeski z roku 1448

opiera si na wzajemnych koncesyach, da wprawdzie

wolnej elekcyi kapitu dla biskupstw, nie wyklucza je-

dnak pod pewnymi warunkami prowizyi papieskiej.

Polska nie osigna ani ogólnego konkordatu, obo-

wizujcego dla caego pastwa, ani szerokich koncesyi.

Wypywao to std, e trwajc zbyt dugo w opozycyi

czy neutralnoci ukady rozpocza zbyt póno, e biskupi

nie zebrali si na adn akcy wspóln i t wspólnoci
siln, e król Kazimierz znajc przewag Kocioa w Polsce

nie byby popar adnych usiowa, dcych do utwier-

dzenia tej potgi. Przez posów wiozcych w lecie r. 1447

do Rzymu obedyency, Wyszot z Górki i Piotra ze Sza-

motu, wyrazi król stolicy apostolskiej swe dania i pro-

si o przyznanie mu prawa kollacyi wszystkich beneficyów

kocielnych »iure ordinario semper salvo«, t. j. bez wtpie-

nia o przyznanie mu wpywu i prezenty przy obsadzaniu

beneficyów, nie majcych osobnego patrona, dalej o dzie-

sit cz dziesicin na sze lat, wreszcie o przyznanie

mu witopietrza na lat kilka. Odpowied papieska z roku

1448 znacznie ograniczya te dania; bulla papieska na-

daa królowi prawo jednorazowej nominacyi na 90 bene-
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ficyów, prócz tego przyznaa mu 10,000 dukatów jako za-

siek na wojn z Tatarami, któr to sum duchowiestwo

polskie zoy miao *). Nastpiy ukady stolicy apostol-

skiej z pojedynczymi biskupami polskimi, polegajce na

tern, e papie nadawa biskupom prawo obsadzania be-

neficyów wakujcych w pewnych miesicach, podczas gdy

w drugich zastrzega to prawo dla stolicy apostolskiej 2
).

Polska wogóle przy tych ukadach ani nie poru-

szya zasadniczych spraw, jak annaty, ani nie pozyskaa

praw wiele; i wszystkie spory, które dotychczas poruszay

ludzko, wszystkie prawno-kocielne dyskusye i aspiracye

byyby moe na razie ucichy i ustpiy z pola, gdyby na

czele pastwa nie stan wadca, który zamierzy ukróci

dotychczasow swobod Kocioa i si swej woli na niej

zaway. Przedewszystkiem postanowi on na stolice bi-

skupie dopuszcza jedynie takie osobistoci, któreby mu
byy miemi, byy personae gratae, a na wybory kapitu

wpywa ograniczajco zaznaczeniem swojej woli i swych

ycze. Królewska teorya gosia: e od najdawniejszych

czasów i za królów poprzedzajcych tego przestrzegano,

i na instancy i yczenie (ad instantiam et petitionem)

królów wybrani przez kapituy biskupi, nastpnie od sto-

licy apostolskiej otrzymywali uznanie i zatwierdzenie 3
).

A ta wola królewska niebawem miaa znale jaskrawe

zastosowanie. Kiedy mianowicie w r. 1449 biskup kujaw-

ski Wadysaw Oporowski postpi na arcybiskupstwo

gnienieskie, Mikoaj V-ty nada prowizy na oprónion

') Grosse, Stosunki Polski z soborem bazyl. 156. — Por. Du-
gosz V, 35 i id.

*) Grosse ibid. str. 167.
3

) Cae to miejsce w mowie Strzempiskiego z r. 1450 (Cod.

epist. III, 50) brzmi: sic enim a vetustissimis temporibus regum prae-

decessorum suorum tentum et observatum dicitur, quod ad instantiam

et petitionem eorum electi et postulati per capitula ecclesiarum

consentientibus regibus ac etiam nominati per ipsos reges per sedem
apostolicam ecclesiis praeficiebantur etc.
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stolic kujawsk ulubionemu przez siebie i przebywaj-

cemu w Rzymie Mikoajowi Lasockiemu. Króla to obu-

rzyo niezmiernie. Upatrzy on bowiem to miejsce dla

swego sekretarza Jana Gruszczyskiego, którym dla jego

dworskoci i zrcznoci dyplomatycznej stale i wiernie si

opiekowa. Powolna kapitua jednogonym te wyborem
ulega królewskiemu yczeniu. Sprawa ta zaostrzya si mo-

cno i byaby doprowadzia do powanego konfliktu, gdyby

mier Mikoaja Lasockiego, który w r. 1450 uleg panu-

jcej we Woszech zarazie, nie usuna bya gronej bu-

rzy. W pierwszym tym konflikcie nie narysoway si je-

szcze dokadnie obozy; ludzie, którzy póniej stanowczo

przeciw królowi wystpowali, teraz jeszcze zachowywaj
spokój lub nawet wol króla popieraj. Zbigniew Olenicki

przemawia w tej sprawie dosy agodnie; jego powiernik

Dugosz namawia nawet w Rzymie Lasockiego, aby zrzek

si swej prowizyi i godnoci 1
). Tomasz Strzempiski wre-

szcie pojecha jako pose królewski do Rzymu i tu w kwie-

tniu r. 1450 wygosi mow, pen humanistycznych ozdób,

nakaniajc papiea, aby cofn prowizy dla osobistoci

»quae non est grata regi et militiae regni« 2
).

Stanowisko Zbigniewa i jego blizkich jest mimo ich

sympatyi dla Lasockiego zrozumiaem dlatego, e wybór

kapituy popar tu wol królewsk, e chodzio o odparcie

rzymskiej prowizyi, która dawnym Bazylejczykom bya
przeciwn. Ale midzy królem a obozem Zbigniewa na-

stpi niebawem rozam stanowczy. Przyczyniy si do

tego kocielne powody, kiedy król nawet wbrew woli ka-

pitu narzuca na biskupstwa swoich kandydatów, przy-

czyniy si dalej w znacznej mierze przeciwiestwa ogól-

nej, politycznej natury. Zbigniew Olenicki, który kierowa

wol starzejcego si Jagiey i modoci niedowiad-

czon Warneczyka, znalaz w Kazimierzu Jagielloczyku

Por. Cod. episto. 1, 2, 97 i 108.

Cod. epist. III, 49.
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ksicia, majcego wasne myli, energi w dziaaniu i sa-

modzielno. By on doradc przekazanym tradycy i spad-

kiem, a w takich razach ani spadkobierca nie lubi si

nagina do staroci i dowiadczenia przeszoci, ani radca

do nowych pogldów i prdów. Zbigniew Olenicki ma
wobec Kazimierza Jagielloczyka ca obraliwo i nie-

zadowolenie ludzi, którzy przez przodków uznani, modych
ksit uwaaj niejako za wtrtów czy uzurpatorów, po-

minicie swej rady czy osoby za zamach na dobro publi-

czne. Cigle on si uskara na to usuwanie, na modsze
elementa »privatum consilium«, wypierajce na dworze

Kazimierza dowiadczonych doradców z grona panów
maopolskich, których Jagieo i Warneczyk powolnie

suchali. Stawia on Jagielloczykowi kwestye gabinetowe,

grozi, e usunie si zupenie, rozdraniony opozycy prze-

ciw jego pierwszestwu jako kardynaa stroni od zebra
publicznych, zaklina króla o popraw i kilkakrotnie

wywoywa pami w. Stanisawa, przypominajc jego m-
czestwo; mczestwo Zbigniewa bezkrwawe polegao na

tern, ze nowe nastay czasy, a on tskni do minionej prze-

szoci; nie znalaz mczestwa mierci, lecz dotkliwsze

ycia i przeycia siebie samego. Mia niewtpliwie Zbi-

gniew czsto suszne powody alów; kiedy w otoczeniu

króla odzyway si skrajne i jaskrawe sw radykalnoci

rady antykocielne, obruszao to susznie wielkiego ksicia

Kocioa. W innych razach nie mia on jednak tylko zro-

zumienia dla nowych kierunków. Ze król elementa szla-

checkie wcign do wspórady i wspódziaania, razio

monowadc, e król sprzyja Litwie, nie odstpowa od

unii personalnej i z wielk ogldnoci postpowa, aby

Litwinów nie odstrychn od siebie, gniewao Polaka, któ-

remu wiadomo i poczucie wyszoci zamykao oczy na

wysze polityczne interesa i zadania. Rola Zbigniewa za

Kazimierza Jagielloczyka nie przyczynia ani zasug ani

laurów dla jego chway. Niezadowolenie, to bierne i tra-

wice uczucie, skonio go do cigej postronnej krytyki
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lub do wystpów, które poniay majestat i powag kró-

lewskiego tronu. Jego mowa, pena goryczy i alów na

radzie królewskiej w Krakowie z r. 1452 x
) i wystpy na

sejmach w Parczowie i Piotrkowie w r. 1453 2
) byy moe

oratorskimi tryumfami, ale czynami niechwalebnymi i zo-

wrogimi. Z aplauzami otoczenia czy si omot krusz-

cego si majestatu króla; a jeeli Dugoszowi wtedy si

zdawao, e w rzymskim zasiada senacie, to senator-

ska wspaniao robia tu sobie podnóek wygodny ze

zomów królewskiego tronu. Zbigniew Olenicki y w roz-

stroju i w tej niezgodzie z królem, który go poniekd

susznie »wrogiem swoim« mianowa, a do zgonu. Kry-

tykowa wszystkie niemal kroki królewskie, nie wycza-
jc przyjcia poddania si stanów pruskich z roku 1453.

Spotka si na tern polu z wiernym ordownikiem Zakonu,

Eneaszem Silviusem, który w r. 1453 burz prusk chcia

zaegna, marzc o krucyacie tureckiej. Dawni znajomi

wymieniali wtedy listy, a niegdy zwanieni co do wy-

prawy wgierskiej Warneczyka, teraz jednego byli zda-

nia 3
). Wielkie pismo Zbigniewa z r. 1454, po czci prze-

sane królowi, w czci zatrzymane w domu 4
), wylicza

cay szereg grawaminów i odsania dusz starzejcego si

czowieka, który nie ma ju steru w rku, ale mimo ze

si zwie »znuonym i niepotrzebnymi, ma jeszcze dosy
siy na miotanie sów gromowadnych. Cay ten epilog

ycia Zbigniewa jest smutnym w wielu rysach, jak rola

Zamoyskiego za Zygmunta Trzeciego; jeeli epigony rzadko

dorównywuj cnocie i dzielnoci przodków, to najmniej

epigonowie wasnej osoby.

Nie przeczymy, e na dnie tych dziaa byy czsto

szlachetne pobudki, ale historya, uwzgldniajc prywatne

•) Dugosz V, 109.

2

)
Ibid. V, 138 i Caro Gesch. Polens IV, 447.

3

)
Por. Anton Weiss: Aeneas Sylvius Piccolomini, Graz 1897.

List Eneasza z 16 grudnia r. 1453, str. 229.

4
)
Cod. epist. 1, 2, 145.
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tajniki ludzi, musi jednak przedewszystkiem dziaalno
publiczn ich sdzi i publiczne ich czynów nastpstwa.

Patrzy ona okiem póniejszych wieków na ludzi, których

oko zalepione warunkami chwili nie przewidziao sze-

regu nastpstw, pyncych ze sów niebacznych i choby
w najlepszej wierze podjtych czynów.

W postpowaniu króla Kazimierza byy niewtpliwie

pewne szorstkoci. Szczególnie przy wyborach biskupów

przeprowadza on stanowczo swoj wol, raz postawiwszy

swego wybraca narzuca go bezwzgldnie, wywierajc

stanowczy nacisk na kapituy. Czasami persona grata na

dworze królewskim bya bezsprzecznie mniejszej wartoci

moralnej, jak jej rywale. Kiedy w roku 1453 przyszo w ka-

pitule gnienieskiej do wyboru arcybiskupa, szale wa-

hay si midzy Janem ze Sprowy, modym jeszcze i mao
znanym, a syncym ju z uczonoci i suby publicznej

Tomaszem Strzempiskim. Pierwszy by protegowanym

królewskim, drugi, jak król si wyraa, oculis ingratus

nostris. Król przeprowadzi wybór Sprowskiego; jakich

przy tern grób i jakiego nacisku uy, wiemy z listu S-
dziwoja Czechla, pisanego do Dugosza w r. 1472 *). Król,

który nie mia dugotrwaych niechci ani uprzedze, ju
w roku 1455 najyczliwiej popar wybór tego Strzem-

piskiego na biskupstwo krakowskie. Po picioletnich

Strzempiskiego rzdach wybuch jednak gwatowniejszy

zatarg i do namitniejszych przyszo sporów. W r. 1460

zamierzy król Kazimierz ulubieca swego Jana Gruszczy-

skiego popchn na biskupstwo krakowskie. Jan Gru-

szczyski nie by zapewne czowiekiem wysokiego na-

stroju; dworak zrczny i wykwintny zawdzicza on ra-

czej swym towarzyskim zaletom szybkie postpy i yczli-

wo królewsk. Dugosz zarzuca mu ze ycie i zupen
samowolno, sumienie martwe, niezdolne adnych wy-

Cod. epist. I, 2, 266.
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rzutów ni alów l
). Prawda, e historyk cae ycie nalea

do jego przeciwników; prawdopodobnie wic w tym ja-

skrawym nekrologu nie way sów zbyt dokadnie. Ka-

pitua gnienieska wbrew zaleceniu królewskiemu wy-

braa wtedy Jana z Brzezia, doktora praw obojga, który

jednak wskutek grób i nacisku królewskiego ustpi

z praw swoich. Tymczasem w Rzymie Pius Il-gi da pro-

wizy na biskupstwo krakowskie Jakóbowi z Sienna,

krewniakowi zmarego Zbigniewa Olenickiego i wyznawcy

podobnych jak wielki kardyna zasad. Sprawa ta zaostrzya

si bardzo i gwatowne pocigna za sob skutki. Bellum

spirituale, wojna duchowna trwaa przez lata dwa i pó;

Jakób z Sienna rzuca kltwy na nieposusznych sobie

dyecezanów, król Kazimierz nadzwyczaj surowo wystpowa
przeciw zwolennikom Jakóba, jak przeciw Dugoszowi 2

).

Mowy posów królewskich wypowiedziane w roku 1461 3
)

w Rzymie przed papieem byy stanowczym odgosem

teoryi królewskiej, »e tylko ten, który jest miym królowi

i ojczynie «, moe zosta w Polsce biskupem; mowy te

zawieray reminiscencye z oracyi Strzempiskiego i lniy

cytatami z klasycznych autorów, jak Seneka i Owidyusz.

Nie wywoay one jednak doranego skutku, bo dopiero

w roku 1462 Jakób z Sienna zrzek si swojej prowizyi

i krakowskiego biskupstwa. Król postawi wic na swo-

jem, a Jan Gruszczyski obj na krótko przeznaczone mu
biskupstwo, aby niebawem na gnieniesk postpi sto-

lic. Byo to jedno z najtwardszych wystpie Kazimierza,

tern bardziej szorstkie, e wola kapituy mimo napomnie
królewskich w odmiennym posza kierunku.

Tego rodzaju starcia papiestwa z wadz wieck
byy wtedy na porzdku dziennym. Duch opozycyi, który

*) Dugosz V, 593.
2
)
Dlugossii Opera I, 432 — 433.

3
)
Cod. epist. III, 110 i 114. Pierwsza jest Jana Rytwiaskiego,

druga moe doktora dekretów Macieja z Racia.
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niegdy w soborach gono si objawia, znajdowa teraz

upust i ujcie w tego rodzaju konfliktach. We Francyi

walczyo papiestwo z dekretami pragmatycznej sankcyi

i duchem gallikanizmu, w Niemczech pojawiay si ostre

gosy przeciw Rzymowi, jak traktaty hardego Grzegorza

z Heimburga, a spór o biskupstwo w Brixen, na które

kardyna Mikoaj de Cusa dosta w r. 1450 papiesk pro-

wizy wbrew wyborowi kapituy, która oddaa swe gosy

Leonardowi Wismair, zakóci tam spokój na cay lat sze-

reg i mia niejedno podobiestwo z »wojn duchow«
krakowsk x

).

W otoczeniu króla polskiego prdy te antyhierarchi-

czne w drugiej poowie pitnastego wieku take czsto

si zaznaczay. Kazimierz pociga coraz czciej duchowie-

stwo do podatków, nie cofn si przed zastawem naczy
kocielnych na potrzeby wojenne, przy czem niektórzy

biskupi stanowczy zaoyli protest, opiera si pociganiu

spraw krajowych przed sdy w Rzymie 2
).

A po za tern padao niewtpliwie w tych koach króla

niejedno sowo bardziej jeszcze ostre i radykalne, niepo-

kojce umysy i grone swemi radami. Mamy tu na myli

synny memorya Jana Ostroroga p. t. Monumentum . .

.

pro rei publicae ordinatione congestum 3
). Czas jego po-

wstania nie zupenie pewny; ze wszech miar jednak

wydaje si prawdopodobnem, e pismo to pojawio si ra-

czej bliej roku 1460, a nie w drugiej poowie rzdów
Jagielloczyka, okoo r. 1477. róda memoryau take na

1
)
Voigt, Enea Silvio III, 303 i nasi, 573.

2
)
Cod. epist. III, 585: uoniam nullo modo admittere volumus

et tolerare, quod subditi regni nostri iure forensi et extraneo debeant

conveniri, gravari et opprimi.
3

)
Bogata literatura w tej sprawie: Caro, Pamitnik Akad. um.

wydz. filozof. 1884 str. 37. Tame Bobrzyski str. 73; Pawiski. Jan

Ostroróg Warszawa 1884; Maecki, Kwartalnik hist. 1887 str. 386.

Rembowski, Niwa 1884.
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pewne okreli si nie dadz. Mylano o pimie, w Niem-

czech powstaem w r. 1438 p. t. Reformatio Sigismundi

imperatoris jako o wzorze i ródle Ostroroga, inni zwra-

cali uwag na husyckie oddwiki memoryau, inni wy-

kazywali wreszcie jego punkta styczne z politycznymi

traktatami francuskimi czternastego wieku. Nie naszem
zadaniem odwaa te sdy i zdania. Nas przedewszyst-

kiem zajmuje gos sam Ostroroga i donioso tego gosu.

Zna w nim modo i skrajno modoci. Autor

przebywszy studya na uniwersytecie erfurckim, który si
odznacza wybitnym soborowym duchem, musia w jakim
uniwersytecie woskim osign stopie doktora praw

obojga. Prawo rzymskie ma dla niego wielki urok; » niema

lepszych ustaw nad te, które wymylili senatorzy i cesa-

rze«, powiada on w swym memoryale. A obok tego hu-

manizm oddziaa na niego ca si swych przekona
i zapaów. Dzieciom z drugiego maestwa, zawartego

w pónym dosy wieku, nadaje on nazwiska Achillesa

i Polisseny; wyranie nastrój modoci nigdy go ju nie

opuci.

Staje on wszdzie na wybitnem narodowem stano-

wisku, wyrzeka przeciw kazaniom niemieckim rozbrzmie-

wajcym w Polsce i Niemcom zalewajcym polskie kla-

sztory; szczególnie jednak chytrzy Woszkowie, wyudza-
jcy pienidze z Polski, budz jego gniew i sarkazmy.

Narodowy i antyhierarchiczny antagonizm wybrzmiewa
tu w jednych i wspólnych wyrazach. Przemawia on prze-

ciw skadaniu bezwzgldnej obedyencyi papieom, bo po-

wtarza za kilku nawrotami, e król Polski prócz Boga
nikomu wyszoci nad sob nie przyznaje, kruszy kopi
za wyborem biskupów przez króla, za zniesieniem annat,

za wstrzymaniem wszelkich datków i podatków dla Rzymu
przeznaczonych. Wszystkie ale i spory, które wtedy po-

ruszay umysy, znalazy tu oddwik, a Ostroróg zale-

ca dla nich ostre, stanowcze, radykalne rozwizania. Przez



1 4 KSIGA III. ROZDZIA I.

wszystko snuje si, jak ni przewodnia, suszne danie
poszanowania dla króla, jego osoby i rozkazów.

Ostroróg w wielu szczegóach wstpi na drog pro-

wadzc do narodowego Kocioa, czy pastwowego. Zu-

pena zaleno biskupów od wyboru monarchy przekszta-

ciaby ich niechybnie w urzdników pastwowych. Jego

niech do duchowiestwa, które radby obedrze ze wszel-

kich dochodów, skonia go do wycieczek niesprawiedli-

wych i krzywdzcych; z oburzenia na naduycia i niepo-

rzdki gotów on nawet uprawnione porzdki wywraca.
Duchowiestwo pozbawione wszelkich akcydensów odsya

do biskupów. »Na to — powiada w rozdz. XV-tym — s
utworzone biskupstwa i uposaone z dóbr rzeczypospo-

litej, aby sugom kocielnym dostarczay zapaty.

«

Byy to dnoci groce przewrotem i podjudza-

jce do rozlunienia istniejcego ustroju. Król Kazimierz

nie poszed zapewne nigdy tak daleko w swych wyst-
pieniach, ale jego stanowczo w przeprowadzaniu swoich

wybraców przy wyborach kocielnych, ciganie niektó-

rych podatków z duchowiestwa w sposób zaostrzony

przez ludzi niechtnych majtkom kocielnym, wre-

szcie niektóre gwatowne sowa, które w chwilach na-

prenia z Rzymem paday, mogy niepokoi ludzi ko-

cielnych i ksit Kocioa. Kiedy w r. 1478 nuncyusz

papieski Baltazar de Piscia, popierajc króla Macieja w-
gierskiego, posun si a do rzucenia kltwy na Kazi-

mierza i jego syna Wadysawa, króla czeskiego, naten-

czas wysa król poznaskiego kanonika Jana Gosupskiego

do Rzymu z poselstwem; zagrozi papieowi, e wszel-

kie beneficya rezerwowane dotd prowizyi papieskiej sam
bdzie obsadza, e wszelkie apellacye i odnoszenia si do

Rzymu odtd uzna za niedozwolone, e odwoa wszyst-

kich Polaków przy kuryi pozostajcych l
). Chocia do

spenienia tej groby nie przyszo, to sam ton jej jest na-

l

)
Por. Cod. epist. I. 2, 281 i III, 291.
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uczajcym i dowodzi, jakie prdy nurtoway wtedy na

dworze królewskim.

Król Kazimierz nie by natur gwatown. Przykadny

pod wzgldem obyczajów i ycia rodzinnego, nie by on

te bynajmniej wrogiem Kocioa ani kocielnego ycia.

Opozycya Zbigniewa Olenickiego wypywaa w wikszej

czci z politycznych pobudek i w tern mia on za sob pa-

nów korony, mianowicie maopolskich; osobisto jego po-

tna i wszechwadna cierpiaa na usuwaniu jego wpy-
wów i rady, a czar jego osobistoci pociga za nim tych,

którzy mu byli zupenie oddani; niektóre wreszcie kroki ko-

cielne nowego króla napeniay go niepokojem i trosk. Lu-

dzie Kocioa bali si o zgnbienie Kocioa przez wol kró-

lewsk, ci, którzy dawniej bronili go przed wszechwadz
papiesk na soborach i podczas soborów, nie mogli oczy-

wicie spokojnie spoglda na wpywy wieckie, targajce

si na wolno kocieln. Wielu z nich chtniej by si

teraz zgodzio na prowizy papiesk, ni na wyznaczenie

biskupa z porki króla.

Z takich ywioów skadaa si opozycya, która si

zawizaa okoo Zbigniewa i w pocztku panowania

Kazimierza bya obozem krakowskiego biskupa. Wspo-

mnimy tylko wielkich panów, którzy do niej si zaliczali:

Jana z Tenczyna, krakowskiego, Jana z Olenicy sdomir-

skiego wojewod; a przypatrzymy si bliej ludziom ni-

szym, którzy podzielali pogldy krakowskiego biskupa,

dzielili jego prace i zabiegi.

Znani oni nam ju w wielkiej czci. Wielu profe-

sorów uniwersytetu, szczególnie starszych, naleao do

wiernych stronników i wielbicieli Olenickiego. Okoo roku

1450 przerzedzay si jednak szeregi tego pokolenia. Umar
wtedy Bartomiej z Radomia i Jan z Radochoniec, a Jan

Elgot, wierny korespondent Zbigniewa i Dugosza opa-

kiwa te zgony: Znakiem to— pisa 1
)
— gniewu Boego

Cod. epist. 1, 2, 101.
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by si wydaje, e odchodz od nas najlepsi, których nauka

i wymowa powinna nas pociesza, popiera i nami kie-

rowa. On sam, sterany na zdrowiu, myla ju raczej

o zbawieniu duszy, ni o czynnych wystpach i przedsi-

bra w tym celu z Dugoszem pielgrzymk do Jerozolimy.

Wkrótce potem, w roku 1452 po yciu penem i rónych

kolejach, odda Bogu ducha, opakiwany przez licznych

przyjació— communis omnium amicus — i przez samego

kardynaa 1
). Tomasz Strzempiski, wybitny koncyliarysta

i profesor uniwersytetu, nalea take do stronnictwa Zbi-

gniewa. »Wielkim szermierzem za wolno Kocioa^ na-

zywa go Dugosz 2
). Dlatego te król Kazimierz stanowczo

si sprzeciwi jego wyniesieniu na arcybiskupstwo gnie-

nieskie w r. 1453. Póniej stosunki si zmieniy na jego

korzy, w r. 1455 zosta on podkanclerzym, a kiedy po

mierci Zbigniewa oprónio si biskupstwo krakowskie,

król nie mia nic przeciw jego wyborowi. Jako biskup

krakowski pozosta on jednak wiernym zasadom swoim

i Zbigniewa; jak Zbigniew nie pochwala on wojny pru-

skiej, któr uwaa za niekorzystn i niesprawiedliw,

i jako stró gorliwy majtku kocielnego nie przysta na

zastawienie naczy i klejnotów katedry krakowskiej 3
).

Modszym czonkiem tego obozu, który o wiele przey
dawnych wspólników pracy i myli, by Jakób z Sienna.

By to krewniak Zbigniewa Olenickiego, a pod wielu

wzgldami spadkobierca jego stanowiska i jego szerokiej,

bogatej kultury. Nie mylimy ich ka w jednym rzdzie;

wielki kardyna przewysza o wiele swego bratanka po-

tg swej osobistoci i wpywów; ale Jakób z Sienna

wstpowa wiernie w jego lady, kiedy si zajmowa
wszystkiem, co ówczesna cywilizacya dawaa czowiekowi

i ludzkoci, kiedy na wszystkich polach, w dziedzinie nauki

*) Cod. epist. 1, 2, 130.

) Opera I, 430.

•) Dugosz V, 230 i 232.
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i sztuki przysparza chway i poytku swojej ojczynie,

wzbogacajc ksigozbiory polskie i zdobic witynie cen-

nymi nabytkami i pomnikami, a mia dalej ze Zbigniewem

to podobiestwo, e by popdliwy— ad iram vehemens,

jak si Dugosz wyraa, co si wyranie zaznaczyo w jego

dugim i staym oporze podczas »wojny duchownej « o kra-

kowsk stolic. Wyksztacenie swe musia on osign
za granic, moe w Rzymie, dokd odtd w misyach dy-

plomatycznych i innych po kilkakro wraca. W r. 1448

by sekretarzem królewskim, dobrze zapisanym w sercu mo-

narchów '), w r. 1449 znalaz si w Rzymie jako wysannik
Zbigniewa i tam pozyska sobie wzgldy i ask yczliw
papiea Mikoaja V-go 2

). Wkrótce te zosta protonota-

ryuszem apostolskim, a prowizye, w Rzymie wyrabiane,

wnosiy mu coraz nowe beneficya; król stale mu przy-

chylny popiera te jego zabiegi i starania 3
). W r. 1459

ju jako proboszcz gnienieskiej i krakowskiej kapituy

posanym on zosta w zaszczytnej misyi na kongres man-

tuaski, który papie Pius II zwoa w celu przygotowa-

nia i podjcia antytureckiej krucyaty. Jakób ze Sienna

wystpi tu z mow radzc, aby Zakon Krzyacki przenie-

siono na wysp Tenedos dla walki z Turkami. Pius Il-gi nie

przyklasn jednak tej myli, a prokurator Zakonu wystpi
z mow, szarpic polskiego monarch 4

). Poniewa pose
polski zarzutów tych nie odpar, poniewa wogóle nic nie

wskóra, wzito mu to za ze; zarzucano mu, e swoje ra-

czej interesa, a nie publiczne uprawia na kongresie. Jego

ambicya zraaa do ludzi 5
),
podejrzywano go, e schorowa-

nego Tomasza Strzempiskiego namawia, aby na jego

) Cod. epist. III, 36.

2

)
Por. jego biografi u Korytkowskiego, Arcybiskupi gnie-

niescy t. II, str. 392.
3

)
Por. Cod. epist. III, 589.

4
j Dugosz V, 299 i Voigt Enea Silvio 3, 68.

5
) Virum ambitionis notoriae nazywaj go przeciwnicy u Du-

gosza V, 336.

Hist. Uniw. T. II. 2
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korzy zrzek si stolicy krakowskiej. To te niebawem
wybucho owe bellum spirituale, w którem król si opar
jego prowizyi na krakowskie biskupstwo. Kiedy w roku

1463 spór si uciszy po zrzeczeniu si Jakóba z Sienna,

uda si tene na poudnie. Syszymy, e papie Pius Il-gi

dawnego posa mantuaskiego przyj yczliwie, e po-

wierzy jego opiece miasto i paac w Tivoli, aby Jakóbowi

zapewni utrzymanie i dochody 1
). W Rzymie i Tivoli

wypocz on te po penych niepokoju i rozstroju latach osta-

tnich. Król Kazimierz tymczasem, który chtnie zapomi-

na urazy, chcia go ju w roku 1463 posun na biskup-

stwo pockie, a w r. 1464 nie sprzeciwi si jego wynie-

sieniu na stolic kujawsk. Po omiu latach rzdów osi-

gn on w r. 1473 najwysz godno kocieln w Polsce,

arcybiskupstwo gnienieskie i jako prymas ycie zako-
czy w roku 1480.

Czste podróe na Poudnie i pobyty we Woszech
wyrobiy w nim wielkie interesa naukowe i obudziy

umys i poczucie dla wszystkiego co pikne. Z Woch
przywozi on rkopisy do Polski, kupi n. p. w Bolonii

w r. 1459 bardzo ozdobny rkopis starszego Pliniusza,

który nastpnie darowa uniwersytetowi 2
), ksigozbiory

krakowskie i inne wzbogaci rozmaitymi darami. A ko-

cioy, przy których by kanonikiem i biskupem, otrzymay

z jego hojnoci liczne i cenne nabytki, wyroby hafciar-

skie, arrasy, a przedewszystkiem stalle, uderzajce sw
ozdobnoci. »W dziejach kultury i cywilizacyi tego czasu

odegra on niepoledni rol«'d
). Bya to osobisto pena

ycia i krewkoci, nie zapominajca o swoich postpach,

lecz ledzca z równ gorliwoci wszelkie drgania i kroki

swojego wieku.

x
) Dugosz Opera I, 542.

2
)
Katalog rkop. Jag. n. 531.

3
)
Por. o tern wszystkiem gruntown rozpraw prof. Soko-

owskiego, Z dziejów kultury i sztuki, Kraków 1897, mianow. str. 9,

15 nast.
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Wybieglimy z nim nieco w dal; na jego modo
i pierwsz ycia poow wywar Olenicki wpyw swój

przewany; dosta si on w krgi fal poruszonych ude-

rzeniem wiosa tego wielkiego wiolarza. Zbigniew tak

mu ufa, e podobno przemyliwa o nastpstwie krewniaka

na krakowskiej stolicy. Mówilimy ju o schyku ycia
wielkiego kardynaa, o jego »secessus«, pozornem cofni-

ciu si od dziaa publicznych i burzach, które miotay

jego dusz. Pierwszego kwietnia roku 1455 umar on

w Sandomierzu, gdzie czas postu przepdzi na wicze-

niach i subie duchownej. — Odznaczy si za modu
przy pogromie Krzyaków pod Grunwaldem; w chwili

mierci dochodzi go znów szczk broni wielkiej pruskiej

wojny. Zamyka oczy z niepokojem co do przyszoci kraju

i dalszych kroków modego króla, któremu nie ufa. Kiedy

Zbyszek, dzwon ofiarowany przez niego katedrze krakow-

skiej, rozbrzmiewa nad jego zwokami, zwiastowa on

miastu i wiatu zgon wielkiego czowieka, który by dugo
wpierwszym po królu«, a w kocu strcony z tego stano-

wiska zaj prawie stanowisko pierwszego przeciw kró-

lowi, czowieka, który we wszelkich dziedzinach ycia pu-

blicznego i duchowego w Polsce wywrar wpyw ogrom-

ny, stanowi epok, a po czci zamyka epok stano-

wczej supremacyi Kocioa nad pastwem. »By on— we-

dug sów wiernego mu do mierci i po mierci Dugo-
sza — jak gwiazda janiejca, opromieniajca królestwo

polskie i koció krakowski.

«

Zanim si z t postaci rozstaniemy na zawsze, trzeba

nam jeszcze powici uwag jednemu z ostatnich czynów
jego ycia, powoaniu Jana Kapistrana do Krakowa. Przy-

bycie tego zakonnika do Polski jest zrozumiaem jedynie

na tle szerokiem ogólnych prdów ludzkoci i prdów po-

litycznych chwili i na tern tle dopiero rysuje si wyranie.

W pierwszej poowie pitnastego wieku mylano
2*
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o poprawie Kocioa i spoeczestw przez sobory. Szcze-

gólnie uniwersytety i akademicka nauka rzuciy to haso
i spodzieway si od koncyliów wykorzenienia gównych
niedostatków cicych na ludzkoci. Równoczenie z tern

szed inny prd, dcy do reformy klasztorów i zakonów,

przez które odrodzenie ycia i obyczajów miao si dosta

w szerokie warstwy spoeczestwa. Franciszkanie odzna-

czali si na tern polu; powracajc do pierwotnej reguy
swojego zakonu, nawizujc tradycye dawnej surowoci,

zaczynajc wic reform od siebie, chcieli oni przykadem
i nauk zwalcza wszystko ze nagromadzone przez wieki.

Tak powstali t. z. Obserwanci, którzy w pitnastym wieku

dochodz do wielkiego rozkwitu, a odgrywaj z wielu

wzgldów podobn rol, jak Jezuici w stuleciu nastpnem.

Wielka posta Bernardyna z Sienny zajaniaa wród ich

szeregu, a posta ta przysporzya caemu zgromadzeniu

wietnoci i chway, kiedy Mikoaj V-ty w roku jubileuszo-

wym 1450 wyniós j na stopnie otarzy. Podczas soboru

bazylejskiego Obserwanci stali wiernie przy papieu;

Eugeniusz IV-ty otacza ich dlatego szczególn yczliwo-

ci i opiek. Nie dziw wic, e kiedy soborowa epoka

mina i przygasy soborowe zapay, papiestwo upatrzyo

w zastpach tych Franciszkanów odpowiednie narzdzie

do reformowania ludzkoci, do dokonania tego, o co so-

bory w swych usiowaniach reformy na próno si kusiy.

Druga poowa pitnastego wieku znaczy si na polu re-

ligijnem wielkiem podnieceniem i rozgrzaniem umysów,
a najpikniejszym kwiatem tego religijnego nastroju byo
pismo: o Naladowaniu Chrystusa, uderzajce swoj wie-

oci i niemiertelnoci. Obserwantom, którzy byli mi-

syonarzami z powoania i zawodu, przypada w tym ru-

chu religijnym bardzo wybitna rola.

Jan Kapistran szed w lady Bernardyna ze Sienny

i od wielkiego swego poprzednika datowa odnowienie

religii katolickiej. Wstpiwszy do zakonu w roku 1416,

zacz on dziaalno swoj we Woszech, kac po mia-
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stach pówyspu, szczególnie w miejscach uniwersyteckich,

aby nauk swoj i wymow zdobywa umysy mode
i uzbrojone wyksztaceniem na dalsz szermierk. Po roku

1450, kiedy Mikoaj V-ty papie sa na wszystkie strony

wiata swoich legatów, aby prostowa i regulowa za-

wichrzone stosunki 1
), otworzya si misya pónocna dla

Kapistrana. Cesarz Frydryk Ill-ci przez Eneasza u papiea

misy t wyrobi. Na ubogiego Franciszkanina naoono
rozliczne zadania; mia on midzy klasztorami pónocy

zaprowadzi obserwantyzm, ale prócz tego umysy jedna

dla cesarza, zetrze si z husytyzmem i przygotowywa

umysy do antytureckiej krucyaty 2
). Capistrano, który by

uczonym i pisa »przeciw Bazylejskim schizmatykom«,

móg i w tym kierunku antysoborowym walne odda pa-

piestwu usugi, stumi spónione echa koncyliarnych as-

piracyi i pogróek.

Jeden czowiek i to zakonnik mia wic stawi czoo

zepsuciu spoeczestw i deniom szeroko rozgazionym.

Byo to w stylu wieku, a przedewszystkiem w stylu

woskim. We Woszech przez cay wiek XV-ty rozbrzmie-

way po miastach potne gosy i gromy zakonników, na-

woywujcych do pokuty, poprawy, zerwania z grzechem,

naogami i narzdziami uywania i rozpusty. Potga gosu

i wymowy graa tu na duszach ludzkich, wyrywaa z piersi

napenionych przestrachem i skruch sowa wyrzeczenia

i czyny pokutne; cae miasta gromadziy si okoo kazno-

dziei i w przystpie alu paliy to, co dotychczas uwiel-

biano, czem si cieszono, na stosach (talamo) umylnie

wznoszonych 3
). Szereg tych kaznodziei, czy proroków

snuje si przez wiek cay od Bernardyna z Sienny a
do synnego Savonaroli, spalonego w roku 1498 we Flo-

rencyi.

*) Pastor, Geschichte der Pitpste I, 344. — Por. te Voigt, Enea

III, 312.

a
) Voigt, Joh. Capistrano. Hi stor. Zcitschrift X, str. 42.

8
)
Por. Burckhardt: Cultur der Renaissance II, 241.
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Teraz ten gos i ta wymowa miay spróbowa si

swoich na Pónocy. Syn Abruzzów, Giovanni Capistrano

mia wobec Niemców i Sowian podobnych uy ro-

dków na poruszenie i oczyszczenie sumie. Pody on' do

poudniowych Niemiec i wschodnich, zwiedzi pogra-

nicza husyckiej rozterki. Na wiosn roku 1451 puci
si Capistrano na t pónocn wypraw, przebiegi z kolei

Neustadt, Wiede, Ratysbon, Norymberg, Lipsk, Mag-

deburg, Halle, Erfurt, Wrocaw, przebywa duo na Mo-

rawach. Ksita i miasta zapraszay go przez swych po-

sów 1
); wszyscy byli spragnieni jego gosu, który pioru-

nowa przed masami nierozumiejcemi jego sowa, w a-

ciskim jzyku po kilka godzin dziennie. Wiele sprawia

sam widok natchnionego kaznodziei, który mor Italico, r-

kami i nogami komentowa i popiera sów swoich donio-

so 2
); reszty zadania dopenia tómacz, przekadajcy

mow kaznodziei na jzyk pospolity. Gromy spaday na

gr i wybredno w ubraniach, na peruki i dugie fry-

zury kobiece, na sztuczne farbowania i spiczaste trzewiki,

na lichw, wyzyskujc biedaków. Okrzyk Penitenza by
konkluzy i mia by hasem poprawy i odmiany. Ostre

sowa paday te z kazalnicy na ydów i doprowadziy

w wielu miejscach do stanowczych przeciw ydowskiemu
plemieniu wystpie.

Wieci o tych zwycistwach i powodzeniach francisz-

kaskiego zakonnika, o cudach, które on sprawia w su-

mieniach i innych cudach, któremi opromieniono jego osob,

dochodziy do Polski i budziy pragnienie zuycia tej siy

dla miejscowych niedostatków i potrzeb. Przecie Polska

leaa w promieniu husyckich dnoci i nadawaa si ju
dlatego do posiewu wielkiego kaznodziei. Przy tern my-

lano o misyjnych zadaniach wzgldem Wschodu, a mia-

x
) Voigt, Histor. Zeitschr. X, 44.

2
) Mor italico manibus et pedibus praedicata demonstravit—

Voigt Enea II, 25.
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nowicie Rusi. Unia florencka nie wiele tu zdziaaa; w Pol-

sce o jej skutkach wyraano si nawet wobec papiea

z pewnem lekcewaeniem 1
). Obiecywano sobie tedy, e

przybycie Kapistrana mogoby tu cuda wytworzy i do-

prowadzi uni na Rusi, w której prace soboru florenc-

kiego prawie adnych nie pozostawiy ladów. A wreszcie

ywiono nadziej, e nauki zotoustego mówcy wpyn na

popraw obyczajów, na których upadek w tej dobie skar-

ono si coraz czciej i z coraz wikszym przestrachem.

Na pewne zdziczenie obyczajów, rozlunienie kar-

noci spoeczestwa, na zbrodnie zbyt bezczelnie szerzce

si i cieszce si zupen bezkarnoci utyskiwano wtedy

powszechnie; w Niemczech ale te byy na porzdku dzien-

nym, w Polsce w pocztkach panowania Kazimierza Ja-

gielloczyka skargi te rzucano cigle w oblicze króla i ro-

biono monarsze zarzuty, e tej sromoty nie usiuje powci-
gn. Dugosz pitnuje w kilku miejscach ten stan zdzi-

czenia, kradziee i rozboje, coraz bardziej si szerzce 2
),

Elgot w licie do Olenickiego z r. 1448 opisuje gwaty
uliczne, których widowni by wtedy Kraków 3

). Cigle
przy tem pojawiaa si skarga, e niema rki, któraby po-

skromia te zbrodnie 4
). A obok tych jaskrawych wystpków

przyjmowa si teraz zacza mikko czy zepsucie pod

wpywem rosncego dobrobytu po miastach i tchnie rozlu-

niajcych wskrzeszonej kultury, która po wierzchu na-

przód poznana jaskrawemi przedewszystkiem stronami ude-

rzaa i pocigaa umysy. Wzrost i rozkwit miast w s-
siednich Niemczech by wtedy ogromny; uderzay one

cudzoziemców swoj piknoci i wietnoci, Eneasz Sil-

vius unosi si nad ich przepychem. Nihil magnificentius,

) Cod. episto. I, 2, 122 i 125.
2
)
Dugosz V, 40, 70, 87.

3
)
Cod. epist. 1, 2, 46.

4
)
Dugosz V, 41: Nec inventus est aliuis ex omnibus regni

Poloniae baronibus, qui interponeret se ad submovendum tanta spo-

lia et furta. Elgot 1. c. non est qui... cohibere velit.
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nihil ornatius tota Europa reperies. Pokrewny im miesz-

kacami i nastrojem Kraków dotrzymywa kroku temu

rozwojowi i postpowi. W kocu wieku pisa Schedel,

e znajdzie tu wszystko, czego natura ludzka poda,
a przypomnie warto, e mieszczki krakowskie wycho-

dziy wtedy za m za ksit lskich 1
).

Z oywieniem si handlu i wzrostem dobrobytu szo

w parze wielkie podniesienie si przepychu i wystawno-

ci w ubiorach, yciu i strawie. Kaznodzieje niemieccy

pitnastego wieku, a mianowicie najwikszy z nich Geiler

von Kaisersberg s niewyczerpani w jaskrawem przedsta-

wianiu tego przeobraenia si obyczajów na gorsze. Es

gon jetz — mówi Geiler— Frauwen wie die Man, lassent

das Har an den Rucken hangen und hont Baretlin... uff.

Sebastian Brant piorunuje na modych elegantów; sie

biiffen das Haar mit Schwefel und Harz und steifen es

in feste Formen etc. etc. 2
). A zupenie podobnie jak Geiler,

utyskiwano wtedy w Polsce nad zepsuciem obyczajów,

nad wzrastajcym przepychem i zniewieciaoci w ubio-

rze 3
),

pitnowano mieszkaców Krakowa »dum i prze-

pych w ubiorach kobiet... ; doszo do tego, e ony i córki

mieszczan nosz pokrycie na gowy, które zwykle birretami

zowi, wartoci dwudziestu, trzydziestu lub wicej grzy-

wien. « Na innem miejscu sam Dugosz zabiera gos w tej

sprawie, gromic pyszaków, trwonicieli, niewieciuchów,

co wos swój trefi i w loki ukadaj i id o lepsze w mik-
koci z niewiastami 4

). Ten sam przeom, który trwoy
kaznodziejów niemieckich, to samo wyanianie si jakiej

nowej kultury z twardej i surowej redniowieczyzny za-

znaczy wic dobitnie Dugosz w swojej historyi. Jan

Elgot, jako wikary in spiritualibus, przemyliwa o rodkach

*) Dugosz V, 128.

2

)
Duo szczegóów z Janssen'a, Geschichte des deutschen

Volkes 1, 402 i nast.
3

)
U Dugosza IV, 601.

4
)
V, 471.
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ratunku; naradza si w tym celu z mistrzem uniwersy-

tetu Mikoajem Tempelfeldem z Brzegu, który by przez

lat szereg kaznodziej kocioa Panny Maryi, jakby zara-

dzi zemu — uatenus circa vitia populi civitatis Craco-

viensis opportuno remedio succurreretur. — Teraz sowa
Kapistrana miay zagrzmie nad sumieniami.

Poczwszy od roku 1451 sa w tym celu Zbigniew

Olenicki liczne pisania do Kapistrana, zapraszajc go do

Krakowa, król Kazimierz take od siebie przesa do pi-

smo wzywajce. Zbigniewowi chodzio bardzo o pozyska-

nie wielkiego kaznodziei; gos jego rozbrzmiewajcy w Kra-

kowie podnosi stolic biskupi krakowsk ponad inne

dyecezye, a o to biskup-kardyna zawsze gorliwie si sta-

ra; przytem rachowa Zbigniew, e przez wpywy i rady

zakonnika zmieni niejedno w postpowaniu króla Kazi-

mierza. Kiedy Capistrano w r. 1453 pojawi si w Wro-

cawiu, Jan Dugosz osobistem wstawieniem si ostatecznie

wyjedna jego przybycie do Polski i wraz z nim zawita

niebawem do Krakowa. 28-go sierpnia r. 1453 nastpi

upragniony przyjazd, a raczej wjazd tryumfalny. Wielkie

masy ludu wylegy przed Kleparz; król, królowa Zofia

i kardyna wprowadzili upragnionego zakonnika wród
tumnej procesyi do miasta. Nie zamieszka on tu, jak zwy-

kle czyni zwyk, w klasztorze Franciszkanów. Krakowscy

bowiem Franciszkanie byli conuentuales, t.j. luniejsz mieli

regu, a podczas soboru bazylejskiego stali po stronie kon-

cylium, tak e a Zbigniew Olenicki musia ich w roku

1449 broni i usprawiedliwia przed jeneraem Minory-

tów l
). W Krakowie wysiad tedy Kapistran w domu mie-

szczanina Jerzego Sworcz w rynku '-'). Niebawem zaczo
si jego dziaanie. Wtpi nie moemy, e z królem omó-

wi on rozmaite sprawy, mianowicie rzeczy sporne, race
wielkiego kardynaa. Wystpi wic przeciwko podatkowi,

J

) Codox epist. III, 573.

*) Dugosz Hist. V, 148.
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zwanemu stationes, którym król obcia szczególnie do-

bra klasztorne *), wystpi przeciw przywilejom, które król

w r. 1447 nada i potwierdzi ydom. Jan Kapistran wsz-
dzie si uciera z wpywami ydowskimi, ich lichw i nad-

uyciami. Ju we Woszech tern si odznaczy, w Niem-

czech napitnowa przed królem Fryderykiem spustoszenia

lichwy ydowskiej 2
), w Wrocawiu przyszo za pobytu

Kapistrana do procesu ydowskiego i wypdzenia ydów
z miasta 3

). Z rosncym dobrobytem i rosncem znacze-

niem ydów na targu pieninym szo wtedy rka w rk
podniecenie umysów przeciw semickiej rasie, mnoyy
si wybuchy niechci i przeladowania. Od r. 1432 pona-

wiay si w miastach niemieckich coraz czstsze wyp-
dzania lichwiarzy ydowskich 4

). Lecz, jeeli poeta nie-

miecki Helbling piewa wtedy:

Der Juden ist gar zu viel

Hie in diesem Lande,

to jakie wraenie zrobi musiaa ich mnogo w Polsce,

do której wedug póniejszego róda wszelkie ydy, wy-

pdzone z ssiednich królestw i krajów napyway 5
). Król

Kazimierz opar si jednak radom Kapistrana i Zbigniewa

i przywileju nie odwoa. Dugo to burzyo umysy 6
), a nie-

którzy przypisywali niepowodzenia królewskie gniewowi

Boskiemu za te i inne obrazy.

Gówn jednak dziaalno rozwin gorliwy zakon-

nik przed tumami i dla tumów. Pobyt jego w Krakowie

przecign si a do 14 maja r. 1454. Przez cay ten czas

rozbrzmieway w królewskiej stolicy jego sowa. W lecie

1
)
Caro, Geschichte Polens IV, 460.

2
)
Voigt w Hist. Zeitschr. 10, 42 i Enea Silvio II, 25.

3
)
Mon. Pol. hist. III, 785.

*) Janssen, Geschichte des d. Volkes I, 419 nast. Por. ibid.

VIII, 24 nast.
6

) Collect. ex archivo coli. iurid. I, 391 — 2. (Uchway synodu

piotrk. z r. 1542).
G
) Por. sowa Olenickiego Cod. epist. 1, 2, 146.
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ustawiano ambon przed kocioem w. Wojciecha na

rynku. Tumy zalegay plac cay i z naton uwag
suchay dwugodzinnego aciskiego kazania, które nast-

pnie ksidz miejscowy, najczciej profesor uniwersytetu

Stanisaw z Kobylina tómaczy na polskie '). W zimie

odbyway si kazania w kociele Panny Maryi. Mówiono
o wielu cudach, uzdrowieniach; pod wraeniem sów gro-

micych zbytek i rozpusty spalono na stosie rozmaite przy-

bory i narzdzia zabawy. Kraków jako miasto uniwersy-

teckie szczególnie musia podnieca pomienist wymow
wielkiego kaznodziei. Rozgrzmia tu niewtpliwie sd nad

pych i wyniosoci akademickiej nauki, która co dopiero

tak miao podniosa gow przeciw papiestwu; rzucono

jej w oczy Hamletowskie: id do klasztoru, a dziaalno
Kapistrana znalaza szczególny oddwik wród bakaarzy

krakowskich. Wielu z nich wedug wiadectwa wspócze-

snego przywdziao szaty zakonne 2
).

Ale zapyta si naley, czy obok zwykej misyjnej

pracy pady tu posiewy szerszego apostolstwa, zbliajce

dwa Kocioy chrzecijaskie do siebie, podejmujce dzieo

zaledwie poczte przez uni florenck ? O pracy takiej na

razie nie syszymy. Mylano o takich zadaniach, kiedy

przywoywano Kapistrana do Polski, ale rola jego ogra-

niczya si na Krakowie. Rok 1453, naznaczony klsk
chrzecijastwa, upadkiem Konstantynopola, odwróci nie-

bawem oczy i uwag w inn stron, wysun naprzód

niebezpieczestwo tureckie i zwróci Kapistrana jak tyle

przewodnich umysów pitnastego wieku na tory antytu-

reckiej propagandy.

Z husytyzmem nie byo si co w Krakowie rozpra-

wia. Po upadku Gaki kacerstwo to zdawao si drze-

ma. W licie zapraszajcym do Kapistrana z roku 1451

a
) Monum. Pol. histor. III, 375.

2
) Mon. Pol. III, 413: multi . . . baccalaurei intraverunt adeum

in religionem,
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mówi Olenicki o szczególnej prawowiernoci królestwa

polskiego 1
).

) Dugosz Hist, V, 94. — Zetkn si Kapistran w Krakowie

z pewnym magistrem, nazwiskiem Paulus de Praga, który wpra-

wdzie nie by otwartym wyznawc husytyzmu, ale miewa z Hu-

sytami stosunki i w kadym razie dwuznaczne w tej mierze zaj
stanowisko. Ten Paulus de Praga, urodzony z yda, zwiedzi w cigu

ycia rozmaite uniwersytety, praski, wiedeski, padewski, bonoski,

krakowski, studyujc artes i medycyn. Okoo r. 1443 zacz nau-

cza w Pradze, lecz wkrótce wypdzonym std zosta przez Kaboty-

nów do Pilzna. W r. 1451 przyby on do Krakowa i zapisa si do

metryki uniw. jako mag. Paulus de Praga doctor artium et medi-

cinae. W r. 1452 uszed std przed zaraz do Wrocawia. Tam si

spotka z Janem Kapistranem, a skoro odkryto przypadkiem jego

stosunki listowne z Husytami, których do Wrocawia zaprasza,

wtrconym zosta do wizienia. Kiedy jednak zoy stanowcze wy-

rzeczenie si bdów i obieca przyj wszelk kar z rki Kapi-

strana, wypuszczono go na wolno. Wtedy wbrew przyrzeczeniom

umkn on natychmiast do Pragi i tam nawiza i odnowi znów

pewne z Husytami stosunki. Poniewa jednak nie znalaz u nich y-
czliwoci ani poparcia, wróci do Krakowa. Los go tu zetkn znowu

z Kapistranem. Za dawne i wiee przewinienia wtrcono go za

przyczyn kaznodziei ponownie do wizienia. Zdaje si, e przygania

jego naukom, odzywa si z pewnemi husyckiemi zdaniami. (Por.

Dzieduszycki Zb. Olenicki II, 412J. Dopiero kardyna Zbigniew pis-

mem do Mikoaja V-go z r. 1453 wstawi si za nim, twierdzc, e
to czowiek w gruncie nie niebezpieczny i nie zatwardziay w prze-

wrotnoci. Dziwaczna to raczej osobisto, autor dziea viginti ar-

tium (Pauli Paulirini olim Paulus de Praga vocitati viginti artium . .

.

liber. Cod. Jag. 257), które w Krakowie przechowywane uchodzio

dugo za ksig czarodzieja Twardowskiego. W rzeczywistoci jest

to encyklopedya wiedzy ówczesnej. Por. Muczkowski, Pauli Paulirini

viginti artium librum... descripsit J. M. Cracoviae 1835. Pisa on

do wszystkich ksit wieckich i duchownych o zasiki, znalaz

wreszcie w r. 1466 przytuek u króla czeskiego Jerzego Podjebrada.

(Muczk. str. 15 i 59). Ale i tu le mu si dziao, bo narzuca swe

rady ksiciu, krytykowa rzdy swego opiekuna (str. 60), a Husyci

go przeladowali. Ma on rysy pokrewne z innym Czechem, owym
Pawem Krawarem, który okoo r. 1432 ebra u Jagiey i narzuca

mu swe rzekomo wiate i zbawcze tajemnice i rady. Cod. epist.

III, 513.
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Za to uday si franciszkaskiemu kaznodziei inne

zadania, zachody okoo podniesienia dusz, pomnoenia
chway Boej i swojego zakonu. Zbigniew Olenicki za-

oy w Krakowie na Stradomiu klasztor Obserwantów
w. Franciszka, u nas Bernardynami zwanych, niebawem
powstay klasztory ich w Warszawie, Poznaniu, Kocianie,

Wschowie i Kobylinie l
). Bernardyni stali si z biegiem

czasu najliczniejszym i najpopularniejszym zakonem u nas;

podczas gdy bowiem inne zakony skaday si przewa-

nie z obcych kolonii, Wochów lub Niemców, to ducho-

wna rodzina w. Kapistrana z pocztku zaraz na samych

tylko Polaków si ogranicza, przybiera oddzielne zupenie

stanowisko, a nawet nieco odmienn u siebie wyrabia

regu 2
). A poniewa ci Bernardyni rozwinli niebawem

wielk na Wschodzie dziaalno, przeto wpyw Kapistrana

odbi si porednio na dziejach i rozwoju unii Kocioów.
W wieku pitnastym, goszcym cigle reform i spra-

gnionym reformy, wiele osobistoci zaczynao, jak nadmie-

nilimy, t reform od siebie, przywiecao przykadem
witego i bogobojnego ycia. Wspominalimy Andrzeja

Laskarza, biskupa poznaskiego, jednego z najzagorzal-

szych koncyliarystów w pocztku wieku, który i w Kon-

stancyi i w kraju popiera reform zakonów, mia stosunki

z klasztorem Benedyktynów w Melk i pod koniec ycia ze

stolicy biskupiej do tamtejszej celi zakonnej zamierza si

schroni. Jego przyjaciel najbliszy Pawe Wodzimierza
wstpuje na schyku ywota do zakonu Kanoników Late-

raneskich. Bazylejczyk Dersaw z Borzynowa zosta take
po ruchliwem i penem dziaaniu kanonikiem regularnym.

Myl, aby surowy zakon Kartuzów sprowadzi do Polski,

snuje si od Jagiey przez cay wiek pitnasty; historyk

Dugosz szczególnie ni si przej i kilkakrotnie pona-

) Dugosz Hist. V, 217.

2
) Por. artyku ks. Chodyskiego, Bernardyni w Polsce, w En-

cyklopedyi kocielnej.
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wia zachody w tej mierze, które jednak nie dosigy za-

mierzonego celu.

Pobyt wic Jana Kapistrana w Krakowie znalaz

rol podatn i zaway take stanowczo na rozgrzaniu

religijnem serc i dusz podniesieniu. W wieku tym, w któ-

rym Dominikanie wydali cay szereg wzniosych postaci,

Franciszkanie zabyli wiecem cnotliwych zakonników,

na których czele stan Bernardyn z Sienny *), ziemie

Polski umaiy si równie wzniosych postaci urodzajem.

Stulecie to w Polsce wydao poczet ludzi, których Koció
uwieczy sw aureol i wyniós na stopnie otarzy. Od-

modzony zakon w. Franciszka znacznie si do tego przy-

czyni. Dugosz mówic o zaoeniu klasztoru Obserwan-

tów w Tarnowie, wspomina o bracie Janie Melsztyskim,

synu Spytka, który w modym wieku, porzuciwszy wszelkie

wiata marnoci i pokusy, zmieni szaty wystawne na

ubog sukni zakonnika i zajania wród braci klasztor-

nej wzorem cnót wszystkich, z niezwykem powiceniem
chorych podczas zarazy pielgnowa, a sam dotknity za-

raz objwszy wizerunek Chrystusa wit sw dusz
odda Panu Bogu 2

). W Krakowie samym zajania wród
Bernardynów cnotami Szymon z Lipnicy, bakaarz uni-

wersytetu Jagielloskiego z r. 1457, zaliczony po mierci

w r. 1482 do rzdu bogosawionych, we Lwowie misyami

na Rusi wsawiony Jan z Dukli (f 1484), w Warszawie
Wadysaw z Gielniowa 3

). Równoczenie i w innych kla-

sztorach krakowskich zajaniay postacie synne ze wi-
tobliwoci. Wpisany w r. 1443 do pocztu uczniów kra-

kowskich brat Izajasz z zakonu Augustyanów przy ko-

ciele w. Katarzyny umiera w r. 1471 w aureoli witoci;
syn ksicego litewskiego rodu, Micha Gedroj, ucze
uniwersytetu krakowskiego, w którym osign w r. 1465

Pastor, Geschichte der Papste 1, 32.

Liber Benef. Opera IX, 479.

Zeissberg, die poln. Geschichtsschreibung str. 196.
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stopie bakaarza, pdzi swój ywot wT klasztorze Marków
w Krakowie i zostaje po mierci (j- 1485) zaliczonym do

pocztu bogosawionych; równoczenie yje w klasztorze

Kanoników Lateraneskich u Boego Ciaa inny bogo-

sawiony m, Stanisaw Kamierczyk, który w r. 1461

zosta bakaarzem w krakowskim uniwersytecie, a w roku

1489 ycia dokona. Dopenia wreszcie szeregu tych postaci

mistrz krakowski Jan Kanty i królewicz Kazimierz, który

r. 1484 w Grodnie modo umiera i opromienia rozgo-

sem swej witobliwoci kraj i jego dynasty.

Wszystkie te daty, zblione do siebie, wiadcz wy-

mownie o jakim wielkim posiewie, który w duszach kie-

kowa zacz, pasmo tych cnót snuje si jak nic zota

przez wszystkie rozterki i burze wieku. Zapanowaa wtedy

w wielu duszach jaka ywsza mio Chrystusa, podnio-

so rwca do powicenia, zaparcia si wasnej osobi-

stoci i ziemskich przynt i uciech. W wielu klasztorach

obostrzano reguy, nakadano twardsze pta na bra za-

konn. Synny profesor uniwersytetu Jagielloskiego Jakób

z Paradya nie znalazszy u Cystersów mogilskich ideau,

do którego zda, przeniós si dlatego do surowszych

Kartuzów w Niemczech. W niezliczonych przykadach wi-

dnieje podobne denie do doskonaoci, pocig za wi-
kszemi i wyszemi wyrzeczeniami 1

).

Na zakoczenie tego rozdziau zatrzymamy si du-

ej przy osobistoci, która wchona w siebie wszystkie

niemal prdy rónorodne swego stulecia, bya najlepszem

ich odbiciem, a bogactwem i bujnoci swej treci przy-

kuwa do siebie uwag. Mamy na myli Sdziwoja
z Czechla w Wielkopolsce, który penem nazwiskiem

zwie si niekiedy Sdziwojem synem Butconis de Czechel,

L
) Por. pikne uwagi ks. Jana Komiana w znakomitym ar-

tykule Kazimierz Jagielloczyk, Pisma (Pozna 1881) III, 128.
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a prócz tego wystpuje niekiedy ze zdrobnieniem aci-
skiem Sandko.

Odebrawszy, jak wyej wspomnielimy, wyksztace-

nie w uniwersytecie krakowskim, zacz on tu wykada
na wydziale artystów. Zostawszy kanonikiem gnienie-
skim, przeniós si jednak do Gniezna i tam przebywa
prawie stale w latach 1432— 1441. Przerwa jednak t
rezydency okoo r. 1438. W tym bowiem roku znajdu-

jemy go na soborze we Ferrarze. Zagorzay koncyliarysta

pojawi si tutaj na papieskim soborze. By jeszcze mo-
dym i wpywu na bieg wypadków mie nie móg. Za to

szuka ludzi i rozmów z ludmi, które go utwierdziy

w mniemaniach i przekonaniach soborowych. Zetkn si

on bowiem, jak wyej powiedziano, we Ferrarze z pewnym
Grekiem Kosmasem; on który dotychczas pooenie grec-

kiego Kocioa zna tylko z tego, co widzia wród ssie-

dnich Rusinów, odebra teraz z pierwszej rki od owego
Greka róne pouczajce wskazówki i wiadomoci. Nowi
znajomi zastanawiali si razem nad przyczynami upadku

wschodniego Kocioa, nad jego symoni i zalenoci od

pastwa, nad niebezpieczestwami, grocemi zachodniemu

chrzecijastwu; a Sdziwoj wyprowadza std wnioski co

do potrzeb reformy, co do zada koncyliów. W tych cza-

sach moe uda si on take do Bazylei, chocia na krótko.

Sam bowiem póniej pisa, e by inkorporowanym jako

czonek owego soboru. I tutaj pozosta on w cieniu; w aktach

bazylejskich nie znalelimy o nim adnej wzmianki *).

Powróciwszy z zagranicy postanowi on niebawem

pogbi i uzupeni swoje teologiczne studya; nci go

Pary, jako gówne ródo teologicznej wiedzy. Myl ta

') Cod. epist. 1, 2, 265. — Czy w Bazylei by okoo r. 1438, czy

dopiero po r. 1442, rozstrzygn nie moemy. Wiszniewski Hist.

Lit. V, 28 powiada za innymi, e z Bazylei wystosowa do Dugosza
w r. 1434 pismo: de tuenda conciliorum auctoritate. Ale pisma tego

nie znalelimy, a róda wskazuj, e w r. 1434 by Sdziwoj w Gnie-

nie. Data wic jest faszyw i rzecz sama wtpliw.
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wkrótce urzeczywistnion zostaa. Ju w roku 1441 po-

stanawia kapitua gnienieska (23 padziernika), aby ze

wzgldu na zasugi magistra i kanonika Sandkona i na

to mianowicie, e tene ju przebywa w studyum parys-

kiem i usiuje dostpi stopnia doktora, przeznaczy mu
pewien zasiek »pro studio continuando« x

). Mistrzowie

paryscy przesyali o nim w roku 1442 do Krakowa wia-

domoci, a uniwersytet krakowski poleca go usilnie opiece

profesorów tamtejszych 2
). Przebywa on przez czas pe-

wien w Troyes i Tours; biskup z Troyes Jan Leguise

(1426— 1450) otacza go szczególn opiek i wiadczy mu
rozmaite usugi. Sdziwoj zwa go póniej swoim dobro-

czyc singularissimus 3
). Ale Pary by przewanie miej-

scem pobytu jego w tych latach, a wraenia i nauki tu

odebrane wycisny na nim pitno niezatarte na cae y-
cie. Koció francuski zdoby by i uchwali w roku 1438

sawn sankcy pragmatyczn w Bourges, która przeja

wiele dekretów bazylejskiego soboru, a wyzwalajc Ko-

ció francuski pod wielorakim wzgldem z pod wpywu sto-

licy apostolskiej, pooya podstawy t. z. gallikanizmu.

Sankcya owa wystpia stanowczo przeciw symonii, prze-

ciwko rozmaitym taksom opacanym do Rzymu, tchna
duchem soborów i autonomii narodowego Kocioa. Na
te czasy zjecha wanie Sdziwoj do uniwersytetu pary-

skiego, który wród mistrzów swoich liczy wielu zago-

rzaych wyznawców i obroców nowego ustroju. Mówi
on w póniejszem pimie o »Faraoskiej niewoli annat

i innych ciarówce, z pod której we Francyi wyzwolono

si szczliwie, nie szczdzi dla pragmatycznej sankcyi

wyrazów uznania i entuzyazmu, wdzicznoci dla mistrzów

paryskich. Niebawem postpi on tutaj w stopniach i nau-

*) Monumenta medii aevi hist. (Kraków 1894) XIII, 376.

2
)
Cod. univ. Crac. II, 21.

3

)
Por. o tern list Sdziwoja, pisany przed r. 1458 w rkopisie

Czartoryskich w Krakowie n. 1310 str. 234.

Hist. Uniw. T. II. 3
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kach i zosta bakaarzem w. teologii. Kiedy jako bakaarz

wyszego stopnia zaczyna w sawnem kollegium nawar-

skiem objanianie sentencyi Lombarda wykadem wstpnym,
wymaganym przez statuty, król Karol VII-my przyzna

mu wynagrodzenie 20 koron zotych, czem go zobowiza
na ycie *).

Mimo tego powodzenia i usilnoci nie osign je-

dnak Sdziwoj z Czechla tego, co zamierzy, nie zosta

doktorem teologii. »Uczyem si — opowiada póniej —
w Paryu w szkoach teologów, gdzie wykadaem sen-

tencye i po nad to nie otrzymaem adnego stopnia w wi-
tej teologii« 2

). Rzeczywicie te w póniejszej zapisce

z r. 1452 jest on nazwany baccalarius formatus in theo-

logia, który to tytu po wykadzie sentencyi przyznawano

bakaarzom 3
). Tysiczne przeszkody przyczyniy si do

tego, e stopnia upragnionego nie pozyska, mianowicie

pieninej natury. Nie móg on uici kosztów na to po-

trzebnych, nie móg zrozumie, dlaczego przy tych promo-

cyach tak znacznych dano wydatków, przenoszcych

sum 60 grzywien. Takie koszta »zamykaj ubogim a uczo-

nym drog do promocyi, otwieraj zaj bogatym, a mniej

wyksztaconymi Wróciwszy tedy do kraju postanowi S-
dziwoj w krakowskim uniwersytecie odby swoj promo-

cy »jako na onie pierwotnej swej rodzicielki.« Chcia on

tu czterdzieci florenów wgierskich 4
) ofiarowa dla ma-

gistrów, »patres conscripticc, jak ich z ironi nazywa, a czter-

dzieci rozda midzy ubogich. Ale ojcowie z umiechem
odrzucili t ofiar, wyrzucajc mu skpstwo. Ani Maciej

*) W licie póniejszym (Ms. Czart. 1310) str. 234.. powiada,

e bdzie si modli pro dno Carolo Franciae rege, qui ex sua re-

gali munificentia, dum in venerabili Collegio Navarrae primum in

sententias legeram principium viginti coronas auri mihi... donari fecit.

s
) Dugosz Opera I, 175: nec ultra gradum aliuem in sacra

pagina suscepi.
8
) Monum. medii aevi XIII, str. 402.

4
) Floren ma 30 grosz}r

,
grzywna -i8.
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z abiszyna, ani Bartomiej z Radomia nie dali si prze-

kona. Wydarzyo si to zapewne w r. 1449 *). Sdziwoj
postanowi wic odstpi od swego zamiaru, alc si
przy tern na trwonienie pienidzy, któreby raczej ubogim
rozda naleao. Caa jego ywo i draliwo co do go-

spodarstwa pieninego ze strony duchownych widnieje

ju dobitnie w tych jego krokach i odnonych pismach.

ywo ta przeamuje nawet zimne formy stylu, który pod

jego piórem bynajmniej nie odznacza si zwyk popra-

wnoci, jaka cechuje ludzi jego wyksztacenia w tych

czasach 2
).

Ale pobyt we Francyi, cho nie doprowadzi do osta-

tecznego celu, nie uwieczy jego gowy laurem doktora,

sta si jednak w jego yciu chwil stanowcz i zwrotn.

Pary i jego nauki byy odtd dla niego ideaem i ró-

dem wszelkiej mdroci; w póniejszych jeszcze czasach

wyraa najgortsze yczenie, aby wiato od szlachetnego

narodu francuskiego rozchodzio si po wszelkich krainach

(a celeberrima natione vestra ultra alias ingenio praeclara

in inferiores has diffundatur oras) 3
). To pozostao odtd

jego pragnieniem i hasem.

Kiedy Sdziwoj wróci z Francyi do kraju, na pewne
oznaczy nie moemy; zapewne to nastpio po r. 1445.

W r. 1450 jest on ju wikarym in spiritualibus arcybiskupa

gnienieskiego 4
), i jako praat gnienieski wystpuje

1

) Por. list do Dugosza w tego Opera 1, 172 i w czci ró-

wno brzmice, w czci odmienne pismo Sdziwoja w Ms. Czart.

1310 k. 607 — 608. List ten napisany wkrótce po pobyciu w Piotr-

kowie, gdzie Sdziwoj bawi w r. 1453, przywoany przez króla (Cod.

epist. 1, 2, 266). Mówi tu, e zgasza si do uniw. krakowskiego

o promocy: ant uattuor circiter annos.
2

)
Dugosz V, 193 nazywa go ze zwykym u nas awansem:

theologiae doctor parisiensis; w rkop. Jag. 638 zanotowaa nieznana

rka, e ksiga ta dan zostaa per mgrum. Santkonem, licentiatum

in theologia in Parisius studiis theologiae vacantem.
3
)
Ms. Czart. 1310, 234

*) Monumenta medii aevi XIII, 390.

3*
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niebawem czynnie na szerszej arenie. Kiedy w r. 1453 po

mierci Wadysawa Oporowskiego król Kazimierz obsta-

wa za wyborem Jana ze Sprowy, Sdziwoj stan po

stronie Tomasza Strzempiskiego. Zacity koncyliarysta

broni wszdzie wolnoci kanonicznych wyborów z na-

tchnienia ducha w. przeciw napieraniu i natchnieniom

królewskim. Król Kazimierz zawezwa go wtedy do Piotr-

kowa i sam na sam dusz mia z nim rozmow; Sdzi-

woj otworzy tu dno swojej duszy, odpar ze stanowczo-

ci groby królewskie, rzuci w oczy króla ostrzeenie,

by modzików niedouczonych nie posuwa na stolice bis-

kupie i do swojej rady. By on tam rzecznikiem soboro-

wych ywioów, rzecznikiem wolnoci kocielnej a zara-

zem wszelkich alów politycznych obozu Zbigniewa. »Jak

kaznodzieja umiesz dugo innym prawi« odrzek król

i mimo gwatownoci Czechla ofiarowa mu stolic bisku-

pi wilesk. Lecz Sdziwoj uchyla si od jej przyjcia,

zasaniajc si wiekiem i nieznajomoci jzyka litewskiego

i owiadczy stanowczo, e chce wytrwa na swem skro-

mnem stanowisku, nie marzc o godnoci biskupiej *).

Wkrótce mia Sdziwoj ze swoj kaznodziejsk odwag
i swad w innych okolicznociach zmierzy si z królem.

W roku 1454 wybucha wojna pruska. Obóz Ole-

nickiego by jej przeciwny, przeciwny przyjciu podda-
stwa ziem Zakonu. Sdziwoj uwaa przeciwnie spraw
polsk za suszn, przejcie i zajcie ziem Zakonu przez

Polsk za rzecz konieczn i zbawienn. Kiedy te wojna

w pierwszym roku le si zapowiadaa, a wielka kl-

ska pod Chojnicami zamroczya i wystraszya umysy
w Polsce, on tego niepowodzenia nie wyprowadza z nie-

susznoci przedsiwzicia, lecz przypisywa je winom na-

rodu, a mianowicie króla 2
). Bezwzgldno Kazimierza

w sprawach kocielnych, mieszanie si wadzy wieckiej

x
) Codex Epist. I, 2, 266.

a
) Dugosz V, 193 i 230.
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do wewntrznych stosunków Kocioa, naruszanie majtku
kocielnego razio dusz tego wiernego stróa wolnoci.

Skoro król po klsce chojnickiej znalaz si w Brzeciu,

wybra si do niego Sdziwoj. W wosiennic przybrany

przepdzi on poprzednio kilka nocy przed obrazem mki
Paskiej, przywiezionym z Parya i baga, jak opowiada

Dugosz, aby mu Bóg wyjawi, dlaczego Polacy sprawie-

dliw wiodcy wojn pokonanymi zostali. Bóg mu da
pozna, e wystpki króla raczej ni narodu nieszczcia

te na Polsk sprowadziy. Sdziwoj tedy puci si w drog
do Brzecia; jak pielgrzym czy wysannik Boski szed pie-

szo, w sukni wochat przybrany. Tutaj przybywszy prze-

mówi naprzód do ludu, potem otrzyma audyency u sa-

mego króla. Dopuszczony przed jego oblicze, wyjawi mu
gos objawiony, gniew Boga za dawniejsze wystpki, za-

grozi w razie uporu dalszemi karami nieba.

Niesprawiedliwem by byo i wysoce dla Sdziwoja
krzywdzcem, gdybymy chcieli w nim upatrywa jedynie

narzdzie politycznej opozycyi, która mu t misy zalecia.

Nie licowaoby to z jego witobliwoci i gbok po-

bonoci, z której syn nie bez powodu. Krok ten by
wypywem jego najgbszych przekona, e król miesza-

jcy si do rzeczy duchownych grzeszy przeciw duchowi

witemu, natchnionym by jego wysokim, prawie misty-

cznym nastrojem; czu on w sobie gorycze proroków Izra-

ela i podobn jak tamci odwag, aby gromi ksit tego

wiata. Doktryna jego i przekonania miay niewtpliwie

duo susznoci, kiedy chcia Koció ochrania przed zby-

tniem rozpanoszeniem wieckich wzgldów i wpywów,
ale unosiy go i zalepiay nadmiernie. Nie król, ale naród

niesforny i opieszay zawini pod Chojnicami, nie gos S-
dziwoja, ale gos Skargi byby tu wicej na czasie. Lepiej

by Sdziwoj natchnionym, kiedy na sejmie w Piotrkowie

w r. 1456 zagrzewa naród do pokuty i walki, kiedy wspo-

mina Demostenesa, którego wzmianki o Maratonie, Ar-
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temisium, Salaminie i polegych za ojczyzn budziy nie-

gdy zapay w duszach Ateczyków.

Wkrótce potem dojrzaa w Sdziwoju myl, aby

w murach klasztornych szuka wicej skupienia i spo-

koju. Postanowi on wstpi do kanoników regularnych

w. Augustyna, których celem byo pielgnowanie nauk

i ksztacenie modziey; statut ich nie zabrania zetknicia

ze wiatem zewntrznym, pozostawia pewn swobod
ruchu i dziaania. Prócz innych osad mieli ci kanonicy

swój klasztor w Kodawie w czyckiem poczwszy od

r. 1429, zaoony za przyczynieniem Pawa Vladimiri przez

Jagie *). Tutaj tedy schroni si Sdziwoj. W r. 1458

czytamy w aktach kapituy gnienieskiej, e magister

Santko zamyla z Gniezna wstpi do klasztoru 2
), a myl

ta niebawem wykonan zostaa. Idzie wic on do kla-

sztoru, jak tylu innych gortszych ludzi wieku, którzy a-

lili si i boleli nad niedostatkami pooenia, woali o po-

praw i ostatecznie wasn osob skadali ludziom na wzór,

Bogu na ofiar; idzie do klasztoru, aby si wicej w so-

bie zamkn, tu przygotowywa zasiewy i chleb poywny
dla blinich, prac i cnot doskonali siebie i naród.

Z tego zacisza wystpowa on odtd niekiedy na

publiczn aren, std odzywa si gos jego, kiedy ludzie

zdawali si wymaga zgromienia czy porady. W r. 1463

pojawia si on ju jako proboszcz kanoników regularnych

w Kodawie na sejmie w Brzeciu, aby broni z innymi

praw króla przeciw Zakonowi i zetrze si z legatem pa-

pieskim Hieronimem Lando co do kltwy rzuconej na

*) Por. Dugosz IV, 567 i Maecki, Z dziejów i literatury (1896)

str. 296.

2
) Mon. medii aevi XIII, 429: mgr. Santko intendens recedere

de Gnezna in monasterium. Zwraca on tu ksigi poyczone z ka-

pituy, darowywuje kielich pozacany dla katedry.
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mieszkaców Gdaska, Torunia, Elblga 1
). Kiedy stosunki

z królem z powodu wyborów biskupich si zaostrzay,

odzywa si stary obroca wolnoci kocielnej »veteranus

Christi miles«, wedug wyraenia Dugosza, z gosem, jak

zawsze, stanowczym i nieugitym. Przemówi on podczas

bellum spirituale, podczas sporu o biskupstwo krakowskie

w latach 1460— 63, kiedy król narzuca kapitule Jana

Gruszczyskiego 2
). Wreszcie wyjawi on w sdziwym ju

wieku, »w ostatnich dniach swoich«, jak si wyraa w obszer-

nem pimie do Dugosza wystosowanem, cay swój po-

gld na sprawy Kocioa 3
). Pismo to datowane z Kodawy

w r. 1472 jest jakby testamentem czowieka, dla którego

dekrety soborów, mianowicie bazylejskiego pozostay do

zgonu jedyn norm i jedynem prawidem przekona i po-

stpowania. »Bo te dekreta ja najpokorniejszy suga pod

przysig do tego soboru inkorporowany zobowizany je-

stem przez ycie cae zachowywa. « Powiada tu, e Ko-

ció zachodni toczy dotd symonia, owe rozmaite opaty

uiszczane stolicy apostolskiej, przeciw którym walczyy

sobory, e z tej symonii moe wypyn ostateczny upa-

dek Kocioa. Gromi ksit intrudujcych swych ludzi na

stolice biskupie, walczy przeciw pluralitas beneficiorum,

skupianiu licznych prebend w jednem rku. Cae to pi-

smo oywione gorliwoci i szlachetnoci Sdziwoja, do-

wodzi tej niewzruszonej staoci i wiernoci raz przyj-

tym zasadom, jak si przez ycie odznacza nami-
tny koncyliarysta i epigon soborowej epoki. To byo do

zgonu jego ideaem. »Tego pragn i tego podam, pisa

*) Dugosz V, 370.
2

)
Por. Zeissberg, Poln. Geschichtssohreibung 227. Cytuje on

tam wedug Catal. codd. mss. bibl. Zalusc. 33 n. 88 pismo Czechela

«qua... dissidium inter Casimirum regem et praelatos atue canoni-

cos de electionibus ad pontificatus canonice faciendis exortum co-

piose exposuit.«
3

)
Cod. epist. 1, 2, 266.
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on okoo roku 1458 x
), aby wiato dekretów witego

bazylejskiego koncylium w powszechnym zajaniao Ko-

ciele.

«

Poda on jednak i czego wicej. W tej duszy buj-

nej i bogatej obok kaznodziejskich i apostolskich dnoci
i aspiracyi znalazo si te miejsce dla innych upodoba,

bardziej wiatowych i ziemskich, zrozumienie dla kierun-

ków umysowych wieku, które podziela i popiera. Umia
on w wosiennicy wystpi i jak prorok Izraela gromi

tumy i wielkich tego wiata, ale zarazem w swojej celi

samotnej cieszy si zdobyczami i nabytkami wieku, prze-

pdza czas na pisaniu lub rozczytywaniu si w autorach,

wród których pisarze staroytnoci nie najpoledniejsze

zajmowali miejsce. Dugosz powica mu yciorys w.
Stanisawa w duszem pimie, w którem ulubionego przy-

jaciela zwie mem Pieryjskiego nastroju (Pierii vir spi-

ritus), uprawiajcym wite i wieckie zarazem studya.

Dugosz go uprasza zarazem, aby wygadzi w jego utwo-

rze szorstkoci, przyda mu nauki i ozdobnoci 2
). Odpo-

wied Sdziwoja, datowana z Kodawy w r. 1466 3
) uchyla

si od tego zadania, zrzuca z pokor wszelkie pochway

z siebie na Dugosza; dug wdzicznoci wzgldem autora

uici nastpnie Sdziwoj w ten sposób, e zrobi wycig
z ywota Dugoszowego, aby go uczyni bardziej przyst-

pnym dla duchowiestwa i tak przyczyni si do rozsze-

rzenia pisma najdroszego przyjaciela. W Kodawie wogóle

Sdziwoj duo si zajmowa literack prac 4
). Owoce jej

zaginy w wielkiej czci, ale jeden pomnik tej praco-

witoci si zachowa, wiadczcy wymownie o wielostron-

nych naukowych interesach kodawskiego zakonnika.

Mówilimy, jak pod tchnieniem wieku i przewodnich

4
) Ms. Czart, 1310, 234: id... desidero et illud suspiro, ut sacri

Concilii Basiliensis decretorum lux in universali luceat ecclesia.

2
) Opera I, 2.

s
) Ibid. 172.

4
) Damalewicz, Series archiep. Gnesn. p. 252.
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w kraju osobistoci oywi si wtedy w Polsce zmys
dla historyi. Wspominalimy krzewienie si historycznego

ruchu wród otoczenia Zbigniewa Olenickiego. Sdziwoj
Czechel dosta si w ten prd umysów; zbiera on z gor-

liwoci naszych kronikarzy zapiski dziejopisarskie, starsze

i nowsze, i w ten sposób urós mu pod rk duy kodeks

o rónolitej historycznej treci, który nastpnie ofiarowa

braci zakonnej w Kodawie 1
). Zawiera on midzy innemi

Gallusa i Janka z Czarnkowa, nowsze zapiski, pochodzce
w czci z rki samego Sdziwoja. Do rzeczy z bliszego

widnokrgu dostaa si tu take praca Pawa de Venetiis

(Marco Polo) o stosunkach i obyczajach Wschodu (de con-

ditionibus et consuetudinibus orientalium). Zajcie si
Wschodem byo bowiem wtedy w powietrzu, postpy Tur-

ków i upadek Konstantynopola zwróciy zatrwoone oczy

Europy w t stron. Eneasz Silwiusz mówi, e Homer
i Plato powtórnie wtedy umarli, dra o losy chrzecija-

stwa i w roku 1461 ju jako papie ogosi dzieo swoje

Asia, mówice o Azyi mniejszej, a w szczególnoci o Tur-

kach. W Sdziwoju podobne drgay uczucia i interesa.

List jego pisany okoo r. 1458 do mistrzów paryskich 2
)

dry jeszcze od wraenia doznanego po zajciu Konstan-

tynopola, a trwoga ta i niepokój nie opuciy go odtd
do zgonu 3

). Poprze on by powinien stanowczo dnoci
Piusa II-go i jego kongres mantuaski, ale w starym kon-

cyliarycie yo prawdopodobnie przekonanie, e i na tern

polu Europa ratunku tylko od nowego soboru spodziewa
by si moga.

Sdziwoj mówic o Turkach, podobnie jak Eneasz,

nie tylko myla z trwog o losach zachodniego Kocioa
lecz take o niebezpieczestwach zachodniej kultury. »M

*) Ms. zwany Sdziwoja u Czart. 1310. Por. o nim Lelewel,

Polska wieków rednich IV, 467. — Bielowski, Mon. Pol. I, 387 i II, 461.
2
)
Cod. Czart. 1310, 234.

3
)
Por. Cod. epist. 1,2,266. O Sdziwoja interesie dla Wschodu,

Korytkowski, Praaci i kanonicy gniezn. I, 174.
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Pieryjski« hodowa muzom i piknociom staroytnoci.

Na sejmie z roku 1456 cisny mu si do gowy wspo-

mnienia z mów Demostenesa, póniej z upodobaniem od-

woywa si do Pliniusza, Cycerona, Seneki i znowu De-

mostenesa ). W jego duszy wyranie nowe prdy odro-

dzenia pomieciy si obok gorcej mioci chrzecijastwa

i jego hase. Nawet oderwany od wiata, w murach kla-

sztornych nie wyzby si on dawnych mioci dla muz
klasycznych; zazna on tu t sam walk, która rozpie-

raa natenczas dusze wielu wspóczesnych, stojcych na

rozdrou midzy syrenami staroytnoci a mioci krzya.

Kiedy Dugosz przypomina mu Pieryjski nastrój i kla-

syczn wymow, »zaponiem si, odpisywa, wobec tych

kamen, bo nie powinienem si napawa ich piewnoci,
lecz raczej wpatrywa w krzy Jezusa Chrystusa« 2

).

Odrodzone kameny wywieray jednak na niego urok

nieprzezwyciony. Nigdzie to wymowniej nie przebija,

jak w licie jego wystosowanym w roku 1469 z Ko-

dawy do biskupa krakowskiego Jana Lutka z Brze-

zia 3
). Pocztek tego pisma jest wiernem odbiciem huma-

nistycznych nauk i hase. Wiadomem jest, jakie znaczenie

przypisywano w koach humanistów epistolografii, jak ten

rodzaj literatury starano si uszlachetni, podnie do po-

wagi i doniosoci traktatu, a z drugiej strony ubra we
wszelkie wdziki i lekk ozdobno wskrzeszonych z za-

pomnienia listów autorów klasycznych. Petrarka by wiel-

kim wskrzesicielem listu w literaturze redniowiecznej,

*) List z r. 1469, Ms. Jag. 2367, 323. — Te wspomnienia De-

mostenesa mogyby nasun przypuszczenie, e dawny znajomy

Greka Kosmasa nauczy si po grecku. Przypominamy jednak, e
w pocztku wieku Lionardo Bruni tómaczy Demostenesa na acin,

e Mikoaj V-ty tómaczenia z greckiego popar stanowczym swym
wpywem. Por. Voigt, die Wiederbelebung des ki. Alterthums II,

165 i 181.

2
)
Dugosz, Opera I, 174.

3

)
Ms. Jag. 2367, 323 i nast.
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on, który naladujc staroytnych zastpi redniowieczn
przemow Wy przez prostsze Ty staroytne l

). Sdziwoj
przemawia do biskupa krakowskiego w podobny sposób,

z rozmysem, ze swojej celi zakonnej. Powraca do » zwy-

czaju staroytnych« i oznacza adresata zaimkiem w liczbie

pojedynczej, bo tak mówi Adam do Boga i wity Pawe
w swych listach, bo tak czyni zwykli autorzy staroytni.

Sdziwoj zrywa ze redniowieczn tradycy, »która u nas

zapanowaa i u Niemców, a przeciwn jest Wochów wy-

mowie i wykwintnoci Francuzów« 2
). Kruszy on wic tu

kopi za obyczajem humanistów; drobny to szczegó, o który

mu chodzi, ale by on znakiem, pod którym walczono,

a znak w wielkich ruchach umysowych przedewszystkiem

jest potrzebnym, aby zyskiwa i skupia wyznawców.
Pismo Sdziwoja do Lutka z Brzezia i skdind

bardzo jest zajmujce. Wywoanem ono zostao dzieem

rzeby, które ju od dwustu lat na uderzajcem oczy miejscu

znajdowao si w kociele krakowskim Dominikanów,

a przedstawiao Matk Bosk, lec na ou, po narodze-

niu Chrystusa Pana. Przedstawienie to zrazio Sdziwoja;

sprzeciwiao si ono wedug niego wiadectwom Ojców

i nauce Kocioa, równao Matk Najwitsz ze miertel-

nemi poonicami. Rozpocz on wic ju przed laty kam-

pani, zmierzajc do usunicia tej gorszcej rzeby, pisa

w tym celu cay szereg mów i listów, ze staoci i upor-

noci sobie waciw walczy przeciw temu, co go tak g-
boko razio. Podczas sejmu piotrkowskiego z r. 1468 zetkn
si z prowincyaem Dominikanów i gwatown o to prze-

prowadzi dyskusy. Kiedy obrocy twierdzili, e zwyczaj

uwici ju rzecz i zwyczajem si zastawiali, odpowiada

im, e Chrystus powiedzia: Ego sum veritas et vita,

*) Burckhardt, Cultur der Renaissance I, 274. — Por. te Herr-

mann, Die Reception des Humanisraus in Ntirnberg (1898) p. 38—89.
2

)
Qui mos apud nos inolevit, Polonos et Alrnanos, Italorum

elouentiae et Gallorum facetiae contrarius.
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a nie Ego sum consuetudo. Pismo cae Sdziwoja, mimo
tego e autor mieni si starcem o pooranem czole i bliz-

kim ju mierci, bardzo jest ywem i gwatownem; wy-

ranie sprawa ta roznamitniaa go przez lat szereg, a do

jej rozegrania i rozstrzygnicia przywizywa on znacze-

nie niemae. Prowincyaowi Dominikanów ofiarowa on

dysput w uniwersytecie krakowskim x
). Dawny mistrz

Jagielloskiej wszechnicy chcia wic w jej murach urz-

dzi rozpraw i zmierzy si ze swym przeciwnikiem *).

Prowincyaem Dominikanów by naówczas Jakób Go-

dziemba z Bydgoszczy, czowiek, który z uniwersytetem

krakowskim wielorako by zwizanym, w r. 1450 prze-

prowadzi uni wszechnicy z Dominikanami i sam przez

pewien czas zajmowa w szkole krakowskiej stanowisko

profesora teologii 3
). W sporze o rzeb leay na dnie gb-

sze przeciwiestwa i przyczyny. Sobór bazylejski pod-

niós by znacznie kult Matki Boskiej, ogaszajc dogmat

o Niepokalanem poczciu. Pose tego soboru Bonfili gosi

kiedy t nauk w Krakowie, a wielu mistrzów krakow-

skich, jak Pawe z Pyczkowic, przejo si ni gorco.

Nie dziw wic, e stay koncyliarysta Sdziwoj nalea
do arliwych jej wyznawców. Tymczasem Dominikanie

byli przeciwnikami tej nauki; ju w czternastym wieku

przyszo przeto do gwatownych sporów midzy zakonem

a uniwersytetem paryskim, który sta przy Niepokalanem

poczciu 4
). Sawny teolog Gerson zwalcza wtedy midzy

) Respondebo tibi in Oacoviensi universitate de ipsa imagine.

2
) Wiemy skdind, z rkopisu bibl. Jag. n. 1943, e Sdziwoj

ju po wstpieniu do klasztoru w Kodawie wyjania z katedry

uniwersytetu krakowskiego regu swego zakonu. Por. tame str.

409: Incipit regua... Augustini... De clericorum canonicorum vita

i str. 416: Explioit regua..., per Vener. mag. Sandivogium studii

Crac... feliciter est pronuntiata in univ. Crac. A. D. 1463.

s
) Por. o nim Zeissberg: Kleinere Geschichtsuellen 151: qui

27 annis rexit provinciam Poloniae.

*) Por. Schwab, Johannes Gerson str. 91 — 95.
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innemi twierdzenia zakonu. We wspomnianym sporze

krakowskim wchodzi wic w gr ubocznie ten sam an-

tagonizm; by on take odgosem dawnych przeciwiestw,

zaostrzonych przez sobór bazylejski 1
).

Jak si spór skoczy, nie wiemy. Wystpienie S-
dziwoja z Czechla w obronie czci i kultu Najwitszej
Panny byo jednem z ostatnich czynów jego ycia. Schy-

ek dni spdzi on w zaciszu klasztornem na probostwie

w Kodawie, wród zabiegów okoo podniesienia swojego

zakonu 2
). Umar w roku 1476, przekazujc liczne prace

rkopimienne kodawskiej bibliotece 3
).

Posta to o dwóch duszach czy twarzach, z których

jedna boleje nad walcym si wiatem przeszoci, druga

wita jutrzenk nowej epoki. Czowiek peen namitnoci
i witego ognia broni wszystkiego, co ukocha, gromi to,

co mu si wydaje karygodnem, podziwia to, co uwaa za

pikne z si ogromn, pync z gbi przekona i z gbi
ywego temperamentu. Jako zakonnik, w zaciszu swej celi

ledzi on jeszcze wszelkie przeomy publicznego ycia
i nowe drgnienia ludzkoci, a wita je z uznaniem i jakby

w przeczuciu, e Et hic dii sunt.

) Jan z Komorowa mówi w swej kronice (Mon. Pol. V, 208)

o »impugnatores... immaculatae Yirginis Mariae conceptioni insultan-

tes, praecipue patres ordinis Praedicatorum.
2
)
Mon. Pol. V, 976.

3
) Ib. 977.
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Uniwersytet w drugiej poowie stulecia.

Trzy wysze fakultety.

Uniwersytet i Kazimierz Jagielloczyk. — Ugodno Kazimierza usuwa
pocztkowe tarcia, a uniwersytet suy odtd wiernie królowi. —

Jakób ze Szadka.

Majtek uniwersytetu. — Nowe fundacye. — Probostwo w. Mikoaja.

—

Nowe kollegiatury: Jana Dbrówki, Corporis Christi w Olkuszu,

Corporis Christi u w. Floryana, w. Tomasza, w. Donatus'a, Ru-
dowskiego.

Collegium Minus i dalsze jego losy; rok 1464 i 1476.

Wydzia teologiczny. — Stan teologii i niektórzy mistrzowie owych
czasów. — Uniwersytet i zadania jego wobec Litwy i Rusi. — Kato-

licyzm i prawosawie. — Polityka Kazimierza Jagielloczyka. — Fran-

ciszkanie, ich stosunki z uniwersytetem. — Królewicz Aleksander,

wielki ksi litewski. — Franciszkanie i uniwersytet wobec » redu-

kcji « Rusinów. — Dwa obozy. — Jan z Owicimia Sacranus przed-

stawia w tej sprawie uniwersytet i jego zasady. — Zycie jego i dzia-

alno publiczna i naukowa. — Porednie stanowisko midzy du-

chem rednich wieków a odrodzeniem.

Prdy ówczesnej scholastyki. —W Krakowie przewaa skotyzm. —
Gówny Skotysta Mikoaj z Bystrzykowa. — Jego ucze Jan ze Stob-

nicy. — Pewien zastój w dziedzinie scholastyki.

Wydzia dekretystów. — Nowe katedry. — Bursa dla kanonistów. —
Niektórzy dekretyci ówczeni. — Prawo rzymskie i jego znajomo
w Krakowie w pitnastym wieku i w pocztkach szesnastego stu-

lecia. — Ostroróg. — Jan Ursinus. — Joannes Silvius. Ludovicus Ali-

phius. — Piotr Tomicki.

Wydzia medyczny. — Rozmieszczenie tego wydziau. — Maa liczba

lekarz^-. — Inkorporacye doktorów z zagranicznymi stopniami. —
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Braki tego wydziau. — Obok doktorów dziaaj balwierze i szal-

bierze. — Baliski. — Humanizm podnieca interes dla medycyny. —
Choroby ówczesne. — Gówni przedstawiciele medycyny w Polsce:

Piotr Gaszowiec, Grzymaa. — Jan Weis. — Jakób z Boxic, przyjaciel

Kalimacha. — Jan de Regulis, gówny i dugoletni profesor krakow-
ski w tej epoce. — Jan Ursinus. —W pocztku szesnastego wieku
wydzia lekarski si podnosi. — Maciej z Miechowa. — Jego ycie
i dziaalno. — Druga katedra medycyny w uniwersytecie. — Zna-

czenie Miechowity. — Wojciech z Szamotu. — Adam de Bochyn. —
Medycyna i humanizm.

I.

Kiedy nowy monarcha w r. 1447 zjeda do Kra-

kowa, wypowiedzia rzekomo do niego magister wszech-

nicy, znany nam Jan z Ludziska mow powitaln 1
), wy-

raajc uczucia i niektóre yczenia uniwersytetu. Mniej-

sza o to, czy ta mowa rzeczywicie w obliczu monarchy

wygoszon zostaa; jest ona bowiem w kadym razie od-

gosem usposobienia, które wtedy w murach najwyszej

szkoy narodu panowao. Górnolotne pochway i wyrazy

hodu i ulegoci stanowi jej tre. Do ogólnikowych fra-

zesów zabka si jednak szczegó, upominajcy si po-

zornie za wolnoci i prawami ludu, a w rzeczywistoci

wymierzony przeciw znienawidzonemu ciarowi stacyi,

przeciw którym opozycya od dawna, a w szczególnoci

opozycya z czasów Kazimierza Jagielloczyka gwatownie
przemawiaa. Skary si na te stacye biskup poznaski

Andrzej Laskarz ju w r. 1424, póniej snuj si te skargi

przeciw obowizkom przyjmowania i ugaszczania króla

i jego pocztów w majtkach biskupich i klasztornych przez

lat szeregi 2
). Jan z Ludziska potrci tu wic o jeden

') Cod. episto. III, 13.

2
) Por. o tem Cod. epistolaris II, 174. — Jan z Ludziska mó-

wi, e wocianie jcz pod jarzmem ucisku, e nowy pomazaniec

powoanym jest do tego, aby »wocian niewol, nad któr nie ma
wikszego zego, która dla wolnych najcisz jest kar, usun
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z motywów przewodnich ówczesnej opozycyi, jeden z za-

rzutów, którym Zbigniew Olenicki miota czsto w oblicze

królewskie 1
).

Szczegó ten, wyrwany z mowy uniwersyteckiego

rektora, jest tedy dowodem, e niektóre z hase opozycyi

rozbrzmieway take w obrbie wszechnicy. Do groniej-

szego i powaniejszego nieporozumienia midzy modym
monarch a magistrami przyszo niebawem na polu ko-

cielnem. Kiedy król zoy obedyency Mikoajowi V-mu,

a uniwersytet obstawa przy soborze, zaostrzyy si prze-

ciwiestwa w sposób szorstki. W r. 1448 powoywa król

Kazimierz magistrów po kilkakro przed swoje oblicze,

nakaniajc ich do obedyencyi, zawsze na próno. I po-

trzeba byo agodnoci i wzgldnoci króla, aby nie pój
za namow papieskiego nuncyusza, który radzi opornych

wizieniem ukara. Rok 1449 przyniós ostatecznie akt

ulegoci ze strony uniwersytetu i zgod na polu kociel-

nem. Ale w murach wszechnicy Jagielloskiej nurtoway

i póniej jakie prdy opozycyjne na polu politycznem,

podsycane niewtpliwie wpywami potnego kanclerza

wszechnicy, Zbigniewa Olenickiego. Traktat » Contra cru-

ciferos« Zbigniewa z Góry, który w roku 1454 wpisa si

midzy uczniów uniwersytetu, a moe ju w nastpnym
roku pod wpywem swych mistrzów, jak Jana Dbrówki,
wystpi z tym modocianym utworem w szranki, wymo-
wnym jest tych prdów dowodem. Bo traktat ten zwró-

conym jest w myl Olenickiego i jego obozu przeciw

»iuniores«, którzy wypierali starszych, wytrawnych i ducho-

wnych doradzców z otoczenia królewskiego 2
), autor pisze

»iustitiae zelo et amore patriae«, ale t iustitia pojmuje

i wolno chrzecijaskim królestwa mieszkacom przywróci.« Li-

quet enim — dodaje — quod omnes homines natura genuit aeuales.

Sowa byy szersze i mielsze od zamiarów.
l
) Caro, Geschichte Polens IV, 460.

?
) Mon. Poloniae IV, 143. Por. uwagi Balzera tame str. 147

i 152.
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stronniczo, wystpuje w obronie zachwianej powagi i prze-

wagi dotychczasowej, duchownej rady królewskiej.

Jeeli jednak byy pewne tarcia i przeciwiestwa, to

ustpiy one z biegiem czasu lepszym stosunkom i za-

godniay znacznie ze mierci Zbigniewa Olenickiego.

Król Kazimierz Jagielloczyk umia sobie jedna umy-

sy i mia szczególny dar zapominania dawnych uraz

i przebaczania tym, którzy mu kiedykolwiek si sprzeciwili.

Szereg takich objawów snuje si jak ni zota przez cae

jego panowanie. Przebaczy Jakóbowi z Sienna za jego

uporczywe obstawanie przy prowizyi na biskupstwo kra-

kowskie i nie przeszkodzi jego wyniesieniu na inne do-

stojestwa; Dugosza, który w tej sprawie do najzacit-

szych przeciwników woli królewskiej nalea i surowe

cign na siebie kary, przywoa póniej Kazimierz na

dwór królewski i powierzy mu wychowanie swych sy-

nów. Byo w nim silne poczucie wadzy monarszej i silna

energia przy przeprowadzaniu swej woli, ale z tern sza

w parze szczególna dobroduszno i pobaliwo dla lu-

dzi. W domu jego panowa nastrój pogody, król by
nadzwyczaj przykadnym synem, maonkiem i ojcem, y-

cie rodzinne przedstawiao wzór godny naladowania, wol-

nem byo od wszelkich niedostatków i burz, które rosnce

zepsucie ze sob przynosio. A to dostrojenie domowego

poycia nastrajao jego dusz do ugodnoci wobec bli-

niego. Lekarz i humanista Jan Ursinus w licie pisa-

nym po mierci monarchy wystawi mu pod tym wzgl-

dem wymowne wiadectwo. Zwie go wzorem nieskazi-

telnoci, »najlepszym ksiciem i najbardziej chrzecijaskim,

obdarzonym tak ludzkoci, e agodniejszego króla cay

wiat nie posiada« 1
).

Stosunki króla z najwysz szko narodu poprawiy

si te niebawem. Bo Kazimierz, cho by »ungelart der

Schriftcc, jak si autor hanzeatyckiej kroniki Bernt Stegmann

) U Caro Geschichte Polens V, 1002.

Hiet. Uniw. T. II.
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wyraa, by jednak »klug und weise in der Vernunft«

i nie omieszka zjedna sobie magistrów. W roku 1456

utwierdzi Kazimierz osobnym dokumentem wszystkie

prawa i przywileje uniwersytetowi nadane, chcc w ten

sposób wynagrodzi ludzi, którzy jako athletae fideles po-

pierali go czynem i rad 1
). Kiedy te po mierci Tomasza

Strzempiskiego wybucha walka o biskupstwo krakow-

skie, t. z. wojna duchowna, uniwersytet nie stan w obro-

nie krewniaka Zbigniewa Olenickiego Jakóba z Sienna,

lecz przesa pismo do Rzymu, proszc papiea o ustpie-

nie woli królewskiej. Pismo to, datowane z 26 czerwca

r. 1461 2
), zapewnia papiea, e król by dotychczas »reli-

gionis christianae devotissimus cultorcc, »totius cleri fautor

singulariscc i baga go, aby swojem postpowaniem nie po-

pchn króla do obozu wrogów Kocioa. Tymczasem Jakób

z Sienna, uwaajcy si za prawowitego biskupa, skarci

oporno uniwersytetu surow kar i rzuci kltw na dwóch

magistrów, którzy, jak si zdaje, przodowali wopozycyi prze-

ciw nominatowi papieskiemu, na Mikoaja z ki i zna-

nego Jana Dbrówk 3
). Król wyszed wreszcie zwycisko

z tego sporu; zaprzeczy jednak nie mona, e stolica

krakowska i kanclerstwo uniwersyteckie byyby odpowie-

dniejszemu przypady czowiekowi, gdyby zamiast fawo-

ryta królewskiego Jana Gruszczyskiego powaniejszy

i uczeszy Jakób z Sienna by je otrzyma.

Ale uniwersytet wystpi tu jako fidelis athleta kró-

lewski. Mistrzowie wszechnicy popierali odtd króla przez

cay cig panowania swoj nauk i rad, szczególnie de-

kretyci wystpowali czstokro w dyplomatycznych mi-

syach, kiedy chodzio o obron praw króla i kraju. Mistrz

Maciej z Racia 4
)
pojawia si w r. 1461 jako ambasador

J

)
Codex diplom. univ. Crac. II, 161.

2

)
Cod. univ. Crac. II, 202.

3

)
Cod. episto. III, 107.

4
)
Dugosz Opera I, 432.



UNIWERSYTET W DRUGIEJ POOWIE STULECIA. 51

królewski w Rzymie, gdzie wspólnie z Janem Rytwia-
skim nakania papiea do cofnicia prowizyi Jakóba z Sien-

na x
). Kiedy w r. 1462 wskutek wyganicia panujcej linii

Piastów Kazimierz zamierzy wcieli do korony niektóre

ziemie mazowieckie, mianowicie ziemie rawsk, gostysk
i besk, natenczas wezwani na zjazd w czycy dokto-

rzy dekretów Jan Dbrówka, Mikoaj z Kalisza i Jakób

z Szadka wywodzili prawa króla do tego spadku i sta-

wali w obronie jego polityki i zamiarów 2
). Sd w tej

sprawie na sejmie piotrkowskim ustanowiony przybra

znów do rady Mikoaja z Kalisza i Jana Dbrówk i od-

rzuci pretensye Katarzyny Mazowieckiej, wdowy po ksi-

ciu Michale, tudzie pretensye Konrada ksicia warszaw-

skiego 3
). Przeciwna strona chciaa si ratowa sdem

rozjemczym, przedoy ca spraw sporn jakiemu uni-

wersytetowi woskiemu do rozsdzenia, co wymownym
jest dowodem, jakiej powagi uniwersytety jeszcze wtedy

zayway, jako przystanie nauki i prawa 4
).— Nastpnie duga

wojna pruska i towarzyszce jej dyplomatyczne akcye po-

woyway co chwil mistrzów krakowskiego uniwersytetu

na publiczn aren. W r. 1463 zjedaj Jan z Dbrówki,
Jakób z Szadka, Maciej z Racia do Brzecia kujawskiego,

aby wobec legata papieskiego Hieronima, arcybiskupa Krety,

sprawy królewskiej i polskiej broni 5
). W r. 1465 przy-

chodzi do pokojowych rozpraw w Toruniu. Jan Lindau,

historyk trzynastoletniej wojny, opowiada, e poselstwo

polskie skadao si z rozmaitych dygnitarzy i »anderen

Thumherrn und grossen Doctores und gelarten und wei-

sen Mannen.« Na czele ostatnich stali Jakób z Szadka,

J
) Szczegóów nieco do jego ywota zebra dr. Karbowiak

w pracy Szkoa katedralna kujawska, Kwartalnik histor. XII, r. 1898

str. 769.
2
) Dugosz Hist. V, 358.

s
) Cod. epist. III, 117.

*) Dugosz, Hist. V, 381. UNIVERSITY OF

5
) Ibid. V, 369. ILLINOIS LIBRARY

4*
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Jan Dbrówka i historyk Dugosz 1
). W imieniu Polski

przemawia tu przedewszystkiem Jakób z Szadka; po nim
moe zabra gos Dbrówka 2

).

Jakób z Szadka jest jednym z najruchliwszych

i najczciej uywanych dyplomatów Kazimierza Jagiel-

loczyka. Magistrem on zosta w r. 1432. W r. 1441 po-

jawia si na soborze w Bazylei; zreszt o pierwszej po-

owie jego ycia mao mamy szczegóów. Musia on je-

dnak wczenie zaleci si Kazimierzowi Jagielloczykowi,

skoro mu tene ju w r. 1455, w uznaniu zasug i nauki

nada szlachectwo i do domu i herbu Wieniawitów go

przypuci 3
). Nadzwyczajne to odznaczenie byo nagrod

za nadzwyczajne usugi. Od roku 1457 podczas wojny

pruskiej nazwisko jego raz w raz si pojawia na kartach

Dugosza. Cigle on tu dziaa jako przedstawiciel intere-

sów Polski i wysannik królewski *). Misye pruskie

kocz si przy pokoju toruskim, w którego ukadaniu

czynny wzi udzia. Póniej w latach 1473 i 1475 wyst-

puje on podczas zatargów polsko-wgierskich jako pore-

dnik midzy królem polskim a Maciejem Korwinem 5
). Ta

jego polityczna ruchliwo i dziaalno sprawia, e w obr-

bie uniwersytetu nie doszed do odpowiednich odznacze
i znaczenia. Rektorat piastuje on dopiero pod schyek y-
cia w r. 1475/6, godno ta jednak zaznaczya si wan
reform w dziejach wszechnicy, do której póniej po-

wrócimy.

Te zajcia i ta dziaalno polityczna profesorów bya
zupenie w duchu zaoycieli i sta ju bya tradycy.

Przecie ksita w czci w tym celu zakadali uniwer-

sytety, aby mie ludzi biegych w nauce, a szczególnie

prawa wiadomych pod rk; a Pawe Wodzimierza

*) Dugosz Hist. V, 390. Zeissberg, Poln. Geschichtsschreibung 232.

2
) Mon. Poloniae IV, 194/5.

*) Cod. episto. I, 2, 162.

*) Por. Dugosz V, 243, 370, 382, 390, 415, 451.
6

) Dugosz V, 578, 632.
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w pierwszej dobie uniwersytetu da wymowny przykad
ofiarnoci ze swej nauki na cele ojczyzny i Kocioa.

n.

Od tego czasu uniwersytet rozrós si i pod wzgl-
dem majtku i pod wzgldem nauczycieli i uczniów, któ-

rych obejmowano jednem mianem supposita. Szczególnie

dom artystów wskutek rozmaitych zapisów i dochodów
wzbogaci si znacznie; w pitnastym te wieku i król,

a szczególnie miasto Kraków udawali si w potrzebie cz-

stokro do uniwersytetu po zasiki pienine. Uniwersy-

tet powierza wtedy potrzebujcym dane kwoty, zape-

wniajc sobie w zamian pewne doroczne wypaty, t. j. ku-

powa czynsz czyli census, który móg by nastpnie za

zwrotem wypoyczonej sumy wykupionym. Dawano wic
pienidze na wyderkaf czyli wykup, jak si to stale

w owym wieku nazywao. Miasto Kraków poyczao tak

od kollegium wadysawowskiego znaczniejsze sumy w la-

tach 1445, 1451, 1455, 1456, 1462, 1502 *). Pienidze w kol-

legium, w którem bya gówna kasa uniwersytetu, gro-

madziy si po czci z zapisów, po czci z majtków
jak Boszczyn, po czci z pewnych opat, które niektóre

kollegiaturyibeneficya uniwersytetu na cele ogólne uiszcza

musiay. Hojno pod wzgldem zapisów na szko i jej

nauczycieli nie ustawaa w tych czasach. Szczególnie dla

artystów przyby w drugiej poowie wieku cay szereg

kollegiatur, które weszy w skad t. z. Collegium mniej-

szego. Patronat jednak nad niemi otrzymao, jak to byo
w zwyczaju, kollegium wiksze.

Zaczniemy od wikszej fundacyi, dla caego uniwer-

sytetu zrobionej.

Dotychczas mia uniwersytet patronat nad jednem

]

) Monumenta medii aevi VII, str. 678, 679, 681, 685, 714
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probostwem krakowskiem; Wadysaw Jagieo aktem z r.

1418 nada mianowicie uniwersytetowi prawo prezenty

u w. Anny. Prezentowa mieli na to beneficyum re-

ktor, magistrzy i doktorowie za zgod opata mogilskiego;

w pitnastym jednak wieku piastowa to probostwo przez

dugi lat szereg Jan Proger, przedstawiony jednostronnie

przez samego wspomnianego opata. Wskutek tego spierano

si z tym duchownym ustawicznie; po mierci Progera

przedstawia wreszcie uniwersytet na osierocone probostwo

doktora dekretów Jana z Pyzdr wedug wszelkich wymo-
gów pierwotnej fundacyi 1

).

W poowie wieku przybya druga tego rodzaju fun-

dacya. Opat Benedyktynów z Tyca Maciej Skawinka nada

w r. 1456 ze wzgldu na to, e »pierwotne nadania i do-

chody nie wystarczajce dla uniwersytetu, i w tym zamia-

rze, aby odpaci si wszechnicy Jagielloskiej za róne

dowody yczliwoci wiadczone Benedyktynom, zapisuj-

cym si w poczet uczniów, patronat nad probostwem
w. Mikoaja. Beneficyum przynoszce 130 grzywien

dochodu, mia odtd uniwersytet nadawa mistrzowi ze

swego grona, teologowi, dekretycie lub magistrowi artium,

simplex artium magister. Pierwszym, który je otrzyma

w r. 1462, skoro si wakans nadarzy, by Andrzej Grzy-

maa, znany nam ju humanista i lekarz 2
), magister ar-

tium et medicinae. Zdaje si jednak, e póniej teologo-

wie coraz bardziej beneficyum to sobie przywaszczali;

w r. 1494 powstaa nawet myl, aby ordinaria lectio teo-

logii poczy z probostwem w. Mikoaja. Do wykonania

tego jednak nie przyszo i w póniejszych konkluzyach

stanowisko to okrelanem bywa jako przystpne dla mi-

strzów trzech fakultetów 3
).

*) Por. Cod. univ. Crac. II, 16, 144. — III, 1. Wybierano zwy-

kle na przemian teologa lub dekretyst.
2

)
Por. o tern wszystkiem — Cod. univ. Crac. II, 172, 177, 211, 213.

3
)
Conclus.^univ. pod r. 1494, 1495, 1504.
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Obok dwóch kanonikatów na zamku kanonii w.
Floryana byy wic te dwa znaczniejsze probostwa w pi-

tnastym wieku w posiadaniu uniwersytetu. Prócz tego

przybyway z biegiem czasu mniejsze fundacye. Wspomi-
namy krótko pomniejsze zapisy, jak n. p. altary pod we-

zwaniem w. Jana Chrzciciela i Jana Apostoa erygowan
testamentem Jana Progera z r. 1472. Nad altary t miao
wykonywa patronat kollegium artystów 1

). Zatrzymamy
si za duej przy fundacyach nowych kollegiatur dla

artystów, które odtd powracaj stale wród katedr t. z.

mniejszego kollegium, a obejmiemy tym przegldem wszy-

stko, co pod tym wzgldem wiek pitnasty nastpnym
przekaza stuleciom.

W pocztku r. 1472 umar ruchliwy i znany nam
profesor teologii i dr. dekretów Jan Dbrówka pod-

czas swego rektoratu. Egzekutorowie testamentu jego dzia-

ajc w myl zmarego kupili dwa czynsze, wynoszce
27 grzywien, z których 24 miao i na dotacy dwóch
kollegiatur w mniejszem kollegium. Kady z tych magi-

gistrów, pobierajcy 12 grzywien, mia w kadej kommu-
tacyi wykada jeden przedmiot in artibus, prócz tego bra
udzia w zwyczajnych dysputacyach magistrów 2

). Fundacya
póniej o tyle ulega zmianie, e censiis z jednej kollegia-

tury Dbrówki w r. 1476 przelano na dawn kollegiatur

Stobnera, która wskutek zmian zaszych w urzdzeniach

uniwersytetu stracia pierwotne swoje dochody 3
).

Przybya take w tych czasach kollegiatura mniejsza

otarza Corporis Christi w kociele w. Andrzeja

w Olkuszu. Otarz taki i altary fundowa i wyposay
okoo r. 1474 Stanisaw z Kobylina dr. dekretów 4

); na-

stpnie w r. 1487 spadkobiercy obywatela krakowskiego

*) Por. Cod. univ. Crac. III, 12 — i III, 118 (renovatio funda-

tionis z r. 1485).

2
)
Cod. univ. Crac. III, 20.

3
)
Cod. univ. III, 47.

4
)
Ibid. III, 39.
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Mikoaja Wolnego uposayli drugiego altaryst przy tym
otarzu na czynszu 16 marek 1

). Patronat nad jedn z tych

altaryi przeszed z biegiem czasu na uniwersytet i po-
czon z ni zostaa kollegiatura mniejsza. Rozporzdzenie

biskupa krakowskiego Jana Konarskiego z r. 1506 wy-

mienia kollegiata zwizanego z otarzem tituli Corporis

Christi w Olkuszu, którego pensya zapewnion jest na

kopalniach soli w Bochni 2
).

W roku 1490 kanonicy w. Floryana fundowali

w swoim kociele otarz Corporis Christi i wypo-

sayli go czynszem 10 marek. Altarysta mia by czon-

kiem kollegium mniejszego i miewa wykady w kolle-

gium artystów. Fundacya ta nie zaraz wesza w ycie;

niema o niej wzmianki w wspomnianem rozporzdzeniu

biskupa krakowskiego; póniej jednak w spisie kolle-

giatur mniejszych spotykamy t altary 3
).

Profesor teologii Mikoaj ze Stawu zmary w r. 1490

zarzdzi swym testamentem erekcy otarza w kaplicy

w. Tomasza w katedrze krakowskiej. Pierwszego al-

taryst sam naznaczy w ostatniej swej woli; nastpnie

jednak mistrzowie wikszego kollegium mieli rozporz-

dza t altary i nadawa j magistrowi, zobowizanemu
do wykadów w uniwersytecie*). Ta kollegiatura mniej-

sza w. Tomasza powstaa te wkrótce potem i istniaa

ju w samych pocztkach szesnastego wieku 5
).

Nastpia w r. 1492 fundacya kollegiatury i altaryi

w. Donata w kociele w. Anny w Krakowie. Doko-

nali jej egzekutorowie testamentu magistra Macieja z Ko-

bylina, który w r. 1491 by po raz ostatni i dziewity za-

J

) Ibid. III, 132.

') Cod. univ. Crac. III, 239.
3

) Por. Cod. univ. Crac. III, 155. — III, 238. — Muczkowski, Li-

ber Promot. CXLVI (spis z r. 1603).

*) Cod. univ. Crac. III, 162.
s
) Cod. univ. Crac. (1506) III, 239: cuius census sunt in zuppis

Yieliciensibus.
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razem rektorem uniwersytetu. Kollegiat mia pobiera 14

marek rocznie l
). Wreszcie w r. 1502 egzekutorowie osta-

tniej woli Andrzeja Rudows kiego, obywatela kra-

kowskiego, erygowali otarz Mki Paskiej w kociele

Panny Maryi, do którego przywizan zostaa równie

kollegiatura mniejsza wydziau artystów 2
), uposaona 14

markami.

To byy dobytki epoki w zakresie nowych kollegia-

tur. Jeeli dodamy do tego seniora bursy Jeruzalem, o któ-

rym jeszcze bdzie mowa, to obejmiemy w ten sposób

wszystkie katedry, które na dugo w kollegium artystów

byy stanowiskami jedynie uposaonemi. W spisie z roku

1603 nie pojawia si nic nowego; wyranie wiek szesna-

sty by bardziej opieszaym i mniej ofiarnym w zapisach

na korzy uniwersytetu i y z tego, co minione czasy

pod tym wzgldem stworzyy. Wiek pitnasty zapewni

wic warunki i zbudowa podstawy dla dalszych rozwojów.

Wysunlimy te fundacye w zakresie artystów na

czoo, bo s one najliczniejsze i jako uposaenia dla naj-

niszego wydziau, który by pomostem dla dalszych po-

stpów w uniwersyteckiej karyerze, obchodziy cay uni-

wersytet. Fundacye na innych wydziaach wogóle rza-

dziej si pojawiaj, a uwzgldnimy je na swojem miejscu.

S za dlatego rzadszemi, bo w wyszych wydziaach na-

pyw nowych si nauczycielskich by drobnym, podczas

gdy wydziau artystów czepiao si duo modych magi-

strów, którym brako nieraz rodków, aby si przepcha

przez ycie, a w razie dalszych ambicyi przez wydzia

ten najniszy. Zapisy dla artystów byy te o tyle a-

twiejsze, e modego magistra tego wydziau mona byo
przynci i zadowoli mniejsz zapat, która dla czowieka

starszego byaby moe zbyt skp. Rozwój wic uniwersytetu

znaczy si z tych wszystkich powodów najwicej na tym

») Cod. univ. III, 188 i 190.

a
) Cod. univ. III, 204.
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najniszym stopniu, bdcym przecie stopniem wstpnym
do caego nauczycielskiego grona. Do mnoenia katedr

artystów w kocu stulecia przyczyni si wreszcie potny
prd humanistyczny, który na schyku tej epoki, jak zo-

baczymy póniej, powia nad uniwersytetem krakowskim.

Mówilimy, e ju w poowie wieku wskutek wzra-

stajcych potrzeb i mnoenia si katedr odczuto potrzeb

nowych budynków i rozmieszcze dla wykadów artystów;

wspomnielimy, e w roku 1449 stworzono t. z. Collegium

mniejsze,albo Novum Collegium dla pomieszkania i wy-

kadów mniejszych kolegów na wydziale artystycznym.

Ten dom drewniany, znajdujcy si na tyach kollegium

króla Wadysawa, zgorza jednak niebawem doszcztnie

(post breve tempus igne penitus fuit consumpta et inci-

nerata) *). Poniewa w konkluzyach uniwersytetu z roku

1454 to novum Collegium wyranie jest jeszcze nazwane,

przeto przypuci moemy, e poar ten wydarzy si nieco

póniej. Syszymy o ogniu w Krakowie w r. 1455. Wy-
buch on wtedy w blizkoci kocioa Wszystkich witych
czyli Dominikanów i zamieni w popioy ca dzielnic

ku zamkowi, peno domów kanoników, take kollegium

jurystów i medyków 2
). Wikszy jeszcze poar nawiedzi

miasto w kwietniu r. 1462. Tym razem powsta on w kla-

sztorze Dominikanów wskutek nieopatrznoci kilku braci,

alchemi si trudnicych, i rozpostar si szeroko, obj
klasztor w. Franciszka, paac biskupi, ulice Grodzk, Bra-

ck, Gobi, Piekarsk i ydowsk. Dugosz dodaje, e
prawie poowa miasta wtedy zniszczaa 3

); by wic moe e
i nowe, mniejsze kollegium stao si wtedy pastw po-

mieni. Uniwersyteckie ródo nadmienia, e wskutek zni-

») Cod. univ. Crac. III, 46.
2
)
Monura. Pol. II, 927.

3
)
Dugosz Hist. V, 342.
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szczeni domu mniejszego kollegium » mniejsi kollegiaci

rozproszeni po rónych miejscach na niekorzy uniwer-

sytetu i pracy i z naraeniem na róne zgorszenia hospi-

cyów po miecie szuka byli zniewoleni; wskutek czego

powstaway rozliczne swary i niesnaski « ). Na razie, tylko

w poowiczny sposób usiowano zemu zaradzi. Krótko

przed r. 1464 naby bowiem uniwersytet od Spytka i Jana

Melsztyskich dom z kamienia, pooony na ulicy Fran-

ciszkaskiej, czyli dzisiejszej Brackiej. Dom ten póniej

suy jako bursa dla Wgrów 2
). W konkluzych uniwer-

sytetu z r. 1464 nazwanym jest ten dom: Collegium no-

vum in platea S. Francisci,a uniwersytet postanawia wtedy,

jacy lektorzy w nim wykada maj. Tutaj wic ma si
odbywa wykad czwartej lub innej ksigi dekretaliów,

byleby ten wykad nie przeszkadza innym lekcyom fa-

kultetu kanonicznego; tutaj te wykad gówny (ordinaria

medicinae) z medycyny i wykad bakaarza tego fakul-

tetu; tu wreszcie maj in artibus uczy magistrzy, którzy-

by nie znaleli miejsca i godziny w kollegium artystów.

Prócz tego dom ten ma suy dla dysput i innych uro-

czystych aktów uniwersytetu.

W ten sposób stworzono wic nowe kollegium, które

miao zastpi braki istniejcych, suy czciowo dla ka-

nonistów, medyków, a przedewszystkiem dla artystów.

Uywano go dla tych celów przez czas pewien, póniej

obróconym on zosta na uytek i pomieszczenie bursy.

Ale zarzdzenie to nie usuwao wielkich niedostatków', na

które si uskarano. Dom na ulicy Brackiej dawa miejsce

dla wykadów, nie dostarcza jednak pomieszkania pomniej-

szym kollegiatom artystów. W zwizku z tern stoi nie-

*) Cod. univ. Crac. III, 46.

2
) Por. o sprzeday Cod. univ. Crac. II, 234. — W Conclusio-

nes z r. 1464, w tytule nazwany on jest Bursa Hungarorum, ale deno-

minacya ta jest póniejsz, tu przez czowieka dodan, który w ksig
sprawion w r. 1505 dawniejsze konkluzye wpisa. — Por. Muczko-

wski, Mieszkania uczniów krak. (1842) str. 25,
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wtpliwie konkluzya z r. 1470, przyzwalajca, aby kol-

legiaci mniejsi mogli przemieszkiwa w domach uniwer-

sytetu, a mianowicie w kollegium kanonistów albo bursie

zwanej Divitum. W r. 1468 rozbudowywao si kollegium

króla Wadysawa. W lipcu tego roku, jak wspominaj

konkluzye uniwersytetu, postanowiono, aby w budowie

wznoszcej si urzdzono trzy dziay czy pitra, jeden dla

wykadów, dwa drugie dla mieszka 1
). Kiedy wreszcie

tego dziea dokonano, postanowiono pomyle take i o kol-

legach mniejszych, a bursy Divitum uyto teraz dla za-

radzenia najbardziej dotkliwym niedostatkom. Stao si

to za rektoratu Jakóba ze Szadka, w pocztku roku 1476.

Na zebraniu magistrów uniwersytetu powzito tedy

uchwa, aby dom murowany, lecy na tyach kollegium

wikszego, zwany burs Divitum, przeznaczy na pomie-

szczenie mniejszych kollegiatów z wyjtkiem seniora

bursy ubogich. Uchwaa wylicza ich dziesiciu: kollegiata

Nowkowa, Stobnera, Marcina Króla, Katarzyny Mykowej,
Mikoaja z Brzenicy, Zaborowskiego, altaryst w kociele

Wszystkich witych, w kocu dwóch wieo (1473) upo-

saonych kollegiatów Jana Dbrówki 2
). Wreszcie wic po

tylu zmiennych kolejach znaleli ci kollegiaci stay przy-

tuek i rozmieszczenie na tyach dzisiejszej biblioteki,

w blizkoci bursy Jeruzalem, czyli dzisiejszego Collegium

Novum.
Dwa te kollegia miay odtd spenia zadania i obo-

wizki cice na wydziale artystów. W wikszem pano-

wa wszechwadnie Arystoteles; tutaj wtajemniczano mo-
dzie w jego nauki mniej lub wicej zrozumiane i wobec

braku dobrych tekstów mniej lub wicej zrozumiae, w za-

wilsze jeszcze wywody jego redniowiecznych komentato-

rów. W mniejszem natomiast kollegium uczono rzeczy przy-

*) Conclus. univ. r. 1468: placuit universitati, quod in muris

quos noviter aedificat, tria interstitia fierent, scilicet tres ordines,

unus lectoriorum, secundus et tertius camerarum.

*) Cod. univ. Cr. III, 46/7.
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stpniejszych i dla ycia wicej przydatnych. Kollegiaci Sto-

bnera i Marcina Króla wykadali tu matematyk i astrono-

mi; przekonamy si póniej, jakie postpy nauki te przy

schyku pitnastego wieku zrobiy. Inni nauczyciele zapra-

wiali modzie w acinie na Pryscyanie i redniowiecznych

podrcznikach, a przytem mieli zaznajamia uczniów ze sta-

roytnymi autorami. Mamy konkluzye okrelajce te le-

ktury z r. 1449 ) i nastpnie z r. 1476. Wedug ustawy z r.

1449 winien kollegiat Nowkona, przeznaczony dla nauki re-

toryki, wiczy swoich uczniów na Nova Poetria Ganifreda,

na Labiryncie i retorykach Tulliusza. W rozporzdzeniu

z r. 1476 nie wspomniano ju wyranie Labiryntu, do-

dano za to Kwintyliana de oratoria institutione. Wedug
ustawy z roku 1449 mia kollegiat Mykowej czyta »in

poesi« nastpnych autorów staroytnych: Boecyusza, Ala-

nusa, Waleryusza Maximusa, ksigi Wergilego, Owidego,

Horacyusza, Terencyusza, Stacyusza, Marcyalisa, Tybulla

i Propercego. W rozporzdzeniu z r. 1476 nie wymieniono

ju wyranie Boecyusza, Alanusa, Waleryusza, Marcya-

lisa, Tybulla i Propercego, za to wspomniano Plautusa

komedye. Rozporzdzenie z roku 1476, ogóem wziwszy,

nie wykazuje adnego postpu, adnego ywszego tchnie-

nia na tern polu. Wyranie uniwersytet sta przy dawnych

ustawach, a nawet tego, co one przepisyway, w zakresie

poznawania autorów klasycznych cile nie wykonywa.
Trzymano si wic tutaj utartych kolei; walka nowych

prdów ze redniowieczyzn, która pod koniec wieku wy-

bucha, nie doprowadzia w pitnastym wieku do stano-

wczego przeomu i przetworzenia panujcego ustroju, jak

si przekonamy w dalszym cigu.

*) Conclus. domus maioris.
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III.

W kollegium wikszem obok artystów mieszkali jak

dawniej teologowie. Od tego najwyszego fakultetu

zaczniemy teraz przegld pracy i ycia w obrbie poje-

dynczych wydziaów. Liczba teologów w tych czasach nie

wzrosa; w r. 1477 wystpuje omiu kanoników w. Flo-

ryana, tak samo w roku 1517 x
). Póniejsze te sta-

tuta 2
) zarzdzaj, »aby na przyszo byo dzieciciu or-

dinarii lectores w teologii, a mianowicie kanonik kate-

dralny, omiu kanoników w. Floryana i Ordinarius.«

Teologiczna nauka obracaa si na utartych prze-

szoci kolejach. ywsze ttno zapanowao wród niej

w czasie soborów, kiedy wielkie, praktyczne zagadnienia

czasu rozbudziy dusze i namitnoci. Mówilimy o cza-

sach posoborowych i ich nastroju; znad w nich pewne
znuenie dotychczasow walk i zapasami, pewne cofni-

cie si w zacisze i zamknicie w obrbie wasnej duszy,

która nie nauk lecz yciem chce sign po prawd
i wiekuist chwa. Gos Kapistrana wicej tu znaczy

i doniolejszem rozbrzmiewa echem, jak wywody z ka-

tedr uniwersyteckich, które po staremu i wedug starych

komentarzy objaniay pismo wite i sentencye Lombarda.

Na nieuctwo i niedouczono kleru czstokro te utys-

kiwano; Grzegorz z Sanoka gniewa si na brak znajo-

moci aciny, Jan Ostroróg ze stanowcz niechci wy-

drwiwa brak owiaty u wspóczesnych ksiy. » Czyta

Alexandra z Gallii, moe tylko Donatusa i to niedokadnie,

a wnet zawdziawszy sutann i ogoliwszy gow, prze-

dzierzgn si w ksidza i cay wiat chce dla swoich

mrzonek porywa« 3
). Nie wedug stronniczego Ostroroga,

*) Cod. univ. Crac. III, 57 i IV, 57.

2
)
Archiwum do dziejów literatury II, 896.

3
)
Poniski, Ostroroga ywot i pismo (1884) str. 144.
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który mówi o mrzonkach i duchownym przypisuje jedy-

nie skonno do lenistwa, res dulcis et amoena quies,

sdzi bdziemy o stanie ówczesnego wród kleru wy-

ksztacenia. Ale to pewnem, e po roku 1450 nasta pe-

wien zastój w teologicznej pracy mistrzów krakowskich,

e w nastpnych latach nie byo tu wybitnych uczonych,

wybitne poruszajcych problemy. Ze starszej generacyi

nauczali jeszcze dosy dugo Jan Kanty, Pawe z Pyczko-

wic i Jan Dbrówka. Pierwszy umar w r. 1473, drugi

ginie i umiera po roku 1467, trzeci rozstaje si z tym

wiatem w czasie rektoratu, w samym pocztku r. 1472.

Z szeregu innych teologów, dziaajcych w tych czasach,

wspomnimy J
) krótko Jana ze Supcy, który osign sto-

pie magistra w Krakowie w r. 1433, nastpnie w 1439

i 1450 piastowa dziekanat, rektorem by w roku 1452

i w wanym dla uniwersytetu roku 1476. Otrzyma on

po w. Janie Kantym w r. 1440 kantory w. Floryana,

w r. 1466 zosta drugim z rzdu plebanem w. Mikoaja

z porki uniwersytetu, wreszcie zapewne po Pawle z Za-

tora zosta kaznodziej zamkowym 2
). Gówne te jego za-

sugi le w zakresie kaznodziejstwa. Mia on dosy bo-

gat bibliotek z tej dziedziny, któr w wielkiej czci
zapisa uniwersytetowi, po nim samym zostay liczne

kazania, w których lubi cytowa wiersze, a gromi z do-

sadnoci wspóczesne zepsucie i skonno do zewn-
trznego przepychu, mianowicie w strojach y

). Jan ze Su-

pcy umar zapewne w r. 1494 lub krótko potem; w roku

x
) Wzmianka naley si Jakóbowi de Lyssow, który by pier-

wszy raz dziekanem artystów w r. 1447, ostatni raz w r. 1466 jako

dr. dekretów, licencyat teologii. W r. 1458 by jeszcze licencyatem

in decretis. Prace jego z tego roku w rk. Jag. 298. Umar w roku

1475 (Concl. Univ.).
2
)
Por. Conclus. Domus Mai. w Cod. Jag. 2230; Cod. univ. II,

248 i Dugosz Lib. Benef. I, 192.

3
)
Por. rkopisy Jag. n. 189, 1415. — O jego kazaniach por.

Bruckner w Bibliotece Warsz. 1891 (luty) str. 254.



64 KSIGA III. ROZDZIA li.

1494 bowiem wiele ksig na mocy jego rozporzdzenia

dostao si do biblioteki Jagielloskiej l
).

Znaczniejsz osobistoci, jeeli nie w nauce, to w uni-

wersytecie by Maciej z Kobylina. Zosta on magistrem

w r. 1449 i odtd a do roku 1492 uniwersytetowi suy,
czsto sprawujc jego rzdy; bo i dziekanem by kilka-

krotnie i na stanowisku rektora a dziewi razy si zna-

laz, pierwszy raz w roku 1477, ostatni w póroczu zi-

mowem 1491/2, krótko przed swoim zgonem. Umar bo-

wiem w r. 1492, a z jego ksigozbioru dostay si wtedy

liczne kodeksa filozoficzne, prawnicze, a nawet medyczne

do biblioteki, w czci za w rce kolegów, którzy ich

dozgonnie mieli uywa 2
); kupowa je lub przez swego

notarius'a sporzdza odpisy 3
). Krótko przed mierci, w r.

1491 ustpi on z dugo zajmowanego stanowiska dzie-

kana w kociele w. Floryana. Umar by wtedy Stanisaw

ze Zawady*), prof. teologii, dziercy t. z. lectio ordinaria.

Maciej z Kobylina wystosowa wtedy do uniwersytetu

prob, aby jemu powierzono oprónione t mierci sta-

nowisko, »poniewa staro i sabo nie dozwala mu cho-

dzi do w. Floryana i... zadosy czyni obowizkom ko-

cioa< 5
). Proba bya te skuteczn. Stary jednak i scho-

rowany czowiek, wybrany nastpnie rektorem, umia je-

szcze rozwin w ostatnim roku ycia znakomit energi

wobec nieporzdków, intolerabiles insolentiae, które wtedy

zakócay spokój uniwersytetu. Poniewa na nowe cho-

roby nowych potrzeba lekarstw— quia novis morbis nova

») Por. rk. Jag. 1405, 1416, 1503.

) Por. Cod. Jag. 351, 372, 649, 784, 1511, 1904, 2261, 3248.

3
)
Cod. 1353: Moralia b. Gregorii... scribi demandata per suum

notarium.
4
)
Objania on gównie stary testament, mianowicie genez

wedug Henryka de Hassia, por. Cod. Jag. 1358. Cod. 1429 stwier-

dza jego interes dla literatury dotyczcej genezy.

*) Conclus. univ. 1491.
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antidota sunt adhibenda—jak si w konkluzyi wyraono *),

zakazano wtedy ponownie stanowczo noszenia wieckich

strojów, broni, nocnych zbiegowisk i zagroono przest-

pcom surowenii karami. Pami Macieja z Kobylina w uni-

wersytecie utwierdzia kollegiatura otarza w. Donata,

utworzona ze spadku po nim przez egzekutorów jego te-

stamentu.

Modszym koleg wyej wspomnianych by Bernard

z Nissy, noszcy pene nazwisko Crotinphul alias Mikisch

de Nissa 2
). Zapisa si on na uniwersytet w r. 1456, ba-

kaarzem zosta po dwóch latach, magistrem w r. 1462 3
).

Pochodzenie jego lskie wnioso mu kanonikat wrocawski,

cnoty jego i nauka zwróciy na oczy znaczcych osobi-

stoci. W uniwersytecie wprawdzie nie dostpi wielkich

godnoci, bo tylko raz by rektorem w póroczu zimowem
1489/90 i w cigu rektoratu, 2-go lutego 1490 ycie zako-
czy 4

). Ale krótko przed zgonem spotkao go inne odzna-

czenie. W r. 1488 zapisa si w poczet uczniów uniwer-

sytetu krakowskiego Janusius Alexandri ducis de Litwania,

potomek wielkiej rodziny Gasztoldów, którzy do takiego

doszli znaczenia na Litwie, e Jan Gasztold, wojewoda
wileski, rzdzi prawie krajem za Kazimierza Jagiello-

czyka. Dla modzieca z wysokiego rodu trzeba byo do-

bra stosownego opiekuna; król Kazimierz poleci to za-

danie Bernardowi z Nissy. Wzi tedy mistrz krakowski

Jana Gasztolda pod swoj opiek i do swego mieszkania 5
)

1

)
Conclus. univ. 1492 (luty).

2
)
Cod. Jag. 2330.

3
)
Por. Cod. Jag, 691. W r. 1464 wystpuje jako senior bursae

divitum (Cod. Jag. 482).
4

)
Por. notatk na rkopisie teol. legowanym przez niego li-

braryi n. 1276. Inny jego rkopis (n. 515) zawiera róne pisma Cy-
cerona i traktat Poggia.

6
) Por. rk. Liber percep forum coli. maioris: 1489 Bernardus

de Nissa... pro suo principe communitati reponit tres marcas; prin-

ceps in Collegium receptus fuerat. Kollegiat wic paci: ratione sui

habitantis

.

Hist. Uniw. T. U. f»
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w wikszem kollegium. Stosunek ten jednak dugo nie trwa
wskutek mierci przedwczesnej Bernarda. Po jego zgonie

Jan Gogowczyk przej te obowizki na siebie.

Z temi sprawami czy si cile sprawa wyszego
znaczenia i nastroju, na której tle rysuje si posta je-

dnego z najwybitniejszych profesorów krakowskich, syn-

nego teologa z koca wieku, Jana z Owicimia,
zwanego Sacranus. — Na uniwersytecie krakowskim ciya
od pocztku wieku kulturalna misya Polski w dziedzinach

Wschodu. Kazimierz Wielki, pierwszy zaoyciel uniwer-

sytetu, zamyla ustanowi równoczenie kilka biskupstw

aciskich na Wschodzie, w myl jego postpowa Jagieo.

A uniwersytet mia si sta ogniskiem dla promieni wia-

ta i ciepa, które si miay szerzy po dziewiczych wschodu

krainach. Byy w tej misyi dwa zadania, jedno wicej

wieckie, kulturalne, drugie równie kulturalne, ale prze-

wanie religijne. Uniwersytet mia przej na siebie apo-

stolstwo wiary chrzecijaskiej, które dotychczas wyko-

nywali rycerze krzya i miecza zarazem, sa wyznawców

i apostoów na Ru i Litw, a nie tylko walczy z poga-

stwem, ale take z Kocioem wschodnim, który w no-

wych dziedzinach Polski od dawna si usadowi i przeciw

Rzymowi dziaa stanowczo i skutecznie. Cikie to brze-

mi, woone na barki instytucyi naukowej; tylko te
w ograniczonej mierze moga ona sprosta zadaniom,

a szczegóy i owoce tego dziaania uchylaj si w zna-

cznej mierze z pod oka badacza i pióra historyka.

Od pocztku pewna liczba Litwinów i Rusinów za-

pisywaa si rok rocznie w poczet uczniów uniwersytetu

Jagielloskiego, ale pokan ona nigdy nie bya w pi-

tnastym wieku. Uderzaj przedewszystkiem raz w raz

pojawiajce si nazwiska przedstawicieli wielkich rodów

wschodnich; z uniwersytetu Jagielloskiego wynosili oni

zachodni chrzecijask kultur i stawali si nastpnie

na Wschodzie rozsadnikami i potnymi poplecznikami

Jagiellonów i Jagielloskiego uniwersytetu. W r. 1442
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zapisuje si w poczet uczniów Janusz Hurko, dux Russiae,

w r. 1447 knia Andrzej Syetkonis (sic!) de Russia, w r.

1454 Alexander syn Alexandra, ksi de Russia; wcze-

niej osign stopnie w uniwersytecie Jagielloskim ksi
litewski Herman Gedroj, zosta on bakaarzem w roku

1426, magistrem w r. 1433, a ta rodzina stale odtd przy-

syaa modzieców do Krakowa na wyksztacenie; baka-

arzami zostaj Wojciech Gedroj w r. 1464, Micha, za-

liczony w poczet bogosawionych w roku 1465, Gabryel

w r. 1475, Jerzy w r. 1477. Nastpnie w r. 1488 pojawia

si knia Andrzej wirski i Janusz Gasztold, w r. 1490

znowu Stanisaw Gedroj, w r. 1502 dwóch Sapiehów,

wreszcie w dwa lata póniej mody knia Pawe Holszaski.

Szereg tych nazwisk wycignitych z metryki i z ksigi

promocyjnej uniwersytetu, mimo swej suchoci opowiada

gono o wpywach cywilizacyjnych uniwersytetu na li-

tewskie i ruskie krainy.

Kazimierz Jagielloczyk usilnie o to si stara, aby

w podlegych mu ziemiach popiera rzymski katolicyzm

i krzewi uni z Zachodem. Sobór florencki zamierzy

by to dzieo przeprowadzi w pierwszej wieku poowie
i rzuci wielkie haso, podjte przez Jagiellonów. O ha-

sach jednak raczej, ni o owocach mówi tu mona. Nie

ulega bowiem wtpliwoci, e mimo ogoszenia unii flo-

renckiej znaczna cz mieszkaców metropolii kijow-

skiej w drugiej poowie pitnastego wieku nie wyzna-

waa unii ani si do niej przyznawaa *). W roku 1458

podzieli Pius Il-gi t metropoli kijowsk na dwa od-

amy, na moskiewsk i litewsk lub cilejsz kijowsk

metropoli. Ostatnia obejmowaa dyecezye poock, brze-

sk, smolesk, uck, wodzimiersk, chemsk, przemy-

sk, halick i turowsk. Kraje wic do Polski przynale-

ne, odczone od spójni z potniejc Moskw, mogy
teraz samodzielniej si rozwija i podatniejszy dla posiewu

l
) Unia Brzeska przez ks. biskupa Likowskiego, Pozna 1896, 24.

5*
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unii grunt przedstawia. Metropolici kijowscy rzeczywicie

te w przeciwiestwie do moskiewskich zachowali odtd je-

szcze przez czas duszy tradycy unii i pewn spójni

z Rzymem; ale jednolitoci w dziaaniu nie byo, Ru
przewanie pozostaa prawosawn, a wpywy Wschodu
coraz bardziej szerzyy tu zagony i krzewiy niech do

Rzymu 1
).

Król Kazimierz Jagielloczyk zasta wic tu cikie
i trudne pooenie i zadania. Czego nie zdziaa sobór,

to mylano zdziaa przez misy i klasztory. Kazimierz

tedy zapraszajc Kapistrana do Polski przedewszystkiem

myla o nawróceniu Rusi na rzymsk wiar; bracia

z zakonu Kapistrana, t. z. Bernardyni stali si odtd go-

nymi apostoami katolicyzmu na Wschodzie. W roku

1468 zaoyli swój klasztor w Wilnie z poparciem zna-

cznem króla Kazimierza, który odtd by wiernym or-

downikiem i obroc ich zakonu: defensor magnificus re-

ligionis nostrae pauperculae, jak si historyk Jan z Ko-

morowa wyraa 2
). Nastpiy inne fundacye na Litwie,

jak w Tykocinie, Poocku. Marcin Gasztold, wojewoda

trocki, szczególnym ich by opiekunem i dobrodziejem

okoo r. 1480; jego siostra Alexandra take wybitn ich

otoczya troskliwoci i w zakonie tercyarskim dokonaa

ywota 3
). Wedug historyka zakonu niwo jego byo obfi-

tem; liczy on nawróconych na tysice 4
), wymienia misyo-

narzy, wród których brat Maryan z Jeziorka, zmary
w r. 1491, »u Litwinów i Rusinów uchodzi za apostoa

Boego« 5
).

Wielu z tych zakonników wynioso swe wykszta-

cenie z uniwersytetu Jagielloskiego, tak n. p. wspomniany

*) Por. Peesz Geschichte der Union, Wien 1878 str. 450 i 471

i nast.
2

) Mon. Pol. V, 200. — Por. str. 262.

s
) Ibid. str. 224.

4
)
Ibid. str. 224, 282.

5
)

Ibid. str. 259.
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Maryan, który wedug historyka zakonu jako bakaarz

krakowski przywdzia sukni klasztorn; Jan Vitreatoris,

minister polskiej prowincyi, by magistrem artystów Ja-

gielloskiej wszechnicy l
). Nawet na katedrach uniwersy-

tetu rozbrzmieway ich wykady. Jeden z nich brat Antoni

z Radomska wynalaz sztuk pamiciow, t. z. ars memo-
rativa i z jej pomoc wygasza przez lat szereg swoje ka-

zania do ludu; tajemnice jej i warunki objania w kla-

sztorze przy wielkim udziale publicznoci, a uniwersytet

skoni go prócz tego okoo r. 1476, aby j publicznie wy-

oy w kollegium jurystów. By on wedug historyka

magistrem artium paryskim 2
). Inny Bernardyn Stanisaw

Korzybski osign bakalaryat w Krakowie w roku 1459,

magistrem artium zosta w roku 1468. Odtd dziaa
w uniwersytecie przez duszy lat szereg; w roku 1470

wtajemnicza on modego ucznia w tajniki artis merao-

rativae 3
), w roku 1483 piastuje dziekanat. Jan z Komo-

rowa zapisujc mier jego pod rokiem 1491 nazywa go

mem excellentis litteraturae 4
). Wreszcie wspomnie ju

tu nam wypada Jana ze Stobnicy, wybitnego skotyst

owych czasów, który jako profesor uniwersytetu wstpi
do zgromadzenia Bernardynów— ex professore monachus

minorum— wedug brzmienia wspóczesnej zapiski w ksi-

dze promocyjnej 5
).

Myl, która kierowaa prac misyjn Bernardynów,

niaczya take zawizkom krakowskiego uniwersytetu,

myl o Litwie i Rusi polecaa wic zakon mniejszych

braci yczliwoci mistrzów wszechnicy. W kocu wieku

Litwa i troska o Litw zaczynaj w uniwersytecie kra-

kowskim odgrywa wybitniejsz rol. W roku 1488 i 1489

1
) Ibid. 263. Magistrem zosta w r. 1475.

2
)
Por. Mon. Pol. V, 256 i Opusculum de arte memorativa Cra-

coviae 1504.
3
)
Acta Rectoralia 240.

4
)
Mon. Pol. V, 261.

5
) Lib. Prom. 124.
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pojawia si wród modszych nauczycieli jako extraneus

non de facultate Andrzej knia Swirski i wykada Ary-

stotelesa; obok niego w póroczu zimowem 1488/9 Adam
z Wilna jako extraneus objania Horacyusza. Obydwaj
oni razem, w roku ]488 zoyli egzamin magistrowski

i przelotnie nauczali w Krakowie. Pierwszy bowiem zo-

sta kanonikiem wileskim, drugi notarius'em wielkiego

ksicia Alexandra 1
). W roku 1490 znowu wród extranei

zjawia si para Litwinów. Bernard i Jan z Wilna wst-
pili na uniwersytet krakowski w roku 1485, zostali ma-

gistrami w roku 1489. Pierwszy, póniejszy kanonik wi-

leski, zapowiada w roku nastpnym wykad o Horacyu-

szu, drugi komentuje Topiki Arystotelesa. Wród uczniów

niejeden Litwin przysuchiwa si niewtpliwie wyka-
dom cilejszych rodaków. Bo ksi Janusz Gasztold

od roku 1488 przez szereg lat przebywa w kollegium

i czsto jako wiadek wystpowa przy sprawach 2
), a na

zimowe pórocze 1490/1 zapisuje si w poczet uczniów

wszechnicy naraz a siedmiu scholarów z Wilna. Przy-

puci si godzi, e jaka wysza rka i wysze natchnie-

nia tern kieroway, e sam król gorcej si teraz zaj
sprawami Wschodu i dla poparcia swej misyi cywiliza-

cyjnej i religijnej wpywa na ten obfitszy napyw Litwi-

nów do krakowskiego ogniska. Po myli te króla, cho-

cia moe nie z jego natchnienia si stao, e w roku

1491 ukazay si w drukarni krakowskiej Fioa pierwsze

druki cyrylickie, majce zaopatrzy cerkwie ruskie w ksigi

kocielne i liturgiczne. W dwa lata potem zjawiaj si

podobne druki w Cetynii 3
). Nie wchodzimy tu w pobudki,

') Muczkowski, Liber Promot. 100.

2
)
Acta Rect. 1252, 1254, 1258, 1260, 1261, 1286.

3
)
Por. o tern Estreicher, Zainer i witopek Fio Warszawa

1867 str. -43 — 46, Golowatskij, Sweipolt Fio Wien 1876 (Akademie)

str. 4 i nast. — Starowolski w Hekatontas twierdzi, e Jan z Go-
gowy przekada psaterz i pismo w. na jzyk ruski. Twierdzenie

to nie znajduje w znanych ródach potwierdzenia.
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które fakt ten wywoay; jedni chcieliby w nim upatry-

wa myl wysoce cywilizacyjn, drudzy obniaj go do

poziomu interesu handlowego. Krok ten w kadym razie

dowodzi, jak ywy interes zwraca si w owym czasie

na Wschód, jak ywy odgos sprawy i potrzeby Wschodu
znajdoway w Krakowie.

Po mierci Kazimierza Jagielloczyka w r. 1492 na-

stpio odczenie si Litwy pod osobnym rzdem króle-

wicza Alexandra jako wielkiego ksicia. Epoka to bya
dla Litwy nieszczliwa; peno zagadnie czekao na roz-

wizanie, peno konfliktów na zagodzenie, a osobisto

ksicia wahajcego si midzy porywami dla unii a sym-

patyami dla Wschodu, postawionego midzy ambicy sa-

modzielnych rzdów na Litwie a niebezpieczestwami

grocemi od Rosyi, nie miaa dosy energii ani siy, aby

wród rozterki znale drog mia i stanowcz. Do Ro-

syi, która coraz czciej zapuszczaa swe zagony w dzie-

dziny litewskich ksit i cae krainy i miasta przecigaa

na swoj stron, zamierzano si zbliy przez maestwo.
W r. 1493 powsta ju plan zwizku ksicia Alexandra

z Helen, córk Iwana III, ksicia rosyjskiego. Ukady wy-

peniy rok nastpny. Niezwyko tego maestwa »mi-
szanego«, poruszya umysy, plany te dononem echem
odbiy si w Krakowie, a nawet w uniwersytecie. Bardzo

ciekaw wiadomo podaje pod tym wzgldem Jan z Ko-

morowa. Pisze on, e z powodu tej sprawy »przyszo mi-
dzy praatami i doktorami z jednej strony a naszymi bra-

mi z drugiej do rozprawy nad rebaptyzacy Greków,

których ryt zachowywuj Rusini i nad dopuszczeniem ich

do witych obrzdków w naszych aciskich kocioach;
wieccy praaci i doktorzy twierdzili, e Grecy przy prze-

chodzeniu na ryt nasz powinni by chrzczeni ponownie
(rebaptisari) i e dopiero wtedy do sakramentów w na-

szych kocioach przystpowaby mogli, podczas gdy nasi

bracia, a przedewszystkiem minister prowincyi ojciec Jan

(Yitreatoris) przeciwnego byli zdania, e mianowicie re-
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baptyzacya jest tu niepotrzebn, lecz wystarcza uznanie

jednej gowy kocioa czyli papiea i obietnica, e mu si
bdzie posusznym; kto to uczyni, temu wolno bez wszel-

kiej rebaptyzacyi, do której nie jest zobowizanym, przy-

stpowa do sakramentów w naszych kocioach i taki

za prawdziwego katolika uchodzi powinien cc
1
). Naryso-

way si tu wic przeciwiestwa i odmienne zdania. Za-

kon, który wykonywa zadania misyjne na Litwie, by za

praktyk agodn i ugodn, praaci i doktorzy, a wic
teologowie krakowscy stali na stanowisku skrajnej suro-

woci, tak jak niegdy przy innej »redukcyi«, w sprawie

Husytów twarde zaznaczyli zasady. Niebawem mia si
przedstawiciel tego wydziau znale na miejscu, we Wil-

nie. Synny astronom Wojciech Brudzewski przeszed by
koo roku 1492 z fakultetu artystów do teologicznego;

a w lutym roku 1494 za rektoratu Jana Sacranus'a udziela

uniwersytet na danie kanclerza swego kardynaa Fry-

deryka pozwolenia, aby tene Brudzewski uda si na Li-

tw na sub u wielkiego ksicia Alexandra— ad ser-

viendum Illustrissimo principi Magno Duci Lithuaniae 2
).

Brudzewski zasta zapewne na dworze wielko-ksicym
dawnego koleg, Adama z Wilna, który by sekretarzem

ksicia Alexandra 3
), a ze stolicy biskupiej wileskiej wita

go take wtedy dawny ucze i magister wszechnicy, Woj-

ciech Tabor, który zasiada w latach 1490— 1507 na sto-

licy wileskiej; zosta on bakaarzem w Krakowie w r.

1469, magistrem razem z Brudzewskim w roku 1474.

W póniejszych latach wystpuje on tutaj z tytuem pro-

boszcza grodzieskiego, a nastpnie trockiego. W Acta

rectoralia pojawia si jego nazwisko a do roku 1476;

pozywano go po kilkakro w rozmaitych sprawach przed

J

) Mon. Pol. V. 263.
3

j Concl. univ. U9
8

) Liber Prom. 100.
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sd rektorski 1
). Moliwem jest tedy, e sekretarz Adam

lub biskup Wojciech zwrócili uwag wielkiego ksicia na

synnego Brudzewskiego. Jeeli biskup Tabor, który by
za praktyk surow wobec Rusinów 2

), chcia w trudnych

chwilach obecnych pozyska sobie uczonego sprzymie-

rzeca, to wybór Brudzewskiego, czowieka zgodnego, nie

by zapewne z jego strony zbyt stosownym. Moliwem
jest, e go wysano na Litw, po czci z t misy, aby

odwiód wielkiego ksicia od projektowanego maestwa.
Szczegóów jego pobytu nie znamy; przypuszczamy

tylko, e Brudzewski napisa wtedy traktat zapewne teo-

logiczny p. t. Conciliator. Czy w nim stan na twardem

stanowisku krakowskich kolegów, czy te moe odpowie-

dnio do swego usposobienia i do tytuu pisemka skoni
si raczej do franciszkaskiej nauki, rozsdzi dzi niepo-

dobna. Humanistyczne skonnoci Brudzewskiego raczej

za tern drugiem przemawiayby przypuszczeniem. Jeeli

jego misya miaa take ukryte cele, co do ksicego
maestwa, to nie udaa si ona cakowicie. Uniwersy-

tet straci przez ni Brudzewskiego na zawsze; ksi
Alexander nie dugo te zachowa go przy sobie, bo wielki

uczony krakowski dokona na sekretaryacie w Wilnie

ju w kwietniu r. 1495 swego ywota.

Tymczasem jeszcze w styczniu r. 1495 przyszo do

lubu midzy wielkim ksiciem a rusk Helen. Jeeli

marzono o tern, e w ten sposób burze groce Litwie

od Wschodu ustpi, to nadzieje te rozwiay si nieba-

wem. Maestwo to owszem stao si powodem, e
Iwan Ill-ci, podejrzywajcy swego zicia o ch nawróce-

nia ony, coraz czciej i gwatowniej naciera na podle-

ge Litwie ziemie. Przyszo do wielkiego naprenia sto-

sunków, a to skonio Alexandra, e w tych latach usil-

niej zacz przemyliwa o unii swych poddanych ze Rzy-

*) Acta Rect. 262, 386, 388, et passim, wreszcie 552.

3
) Mon. Pol. V, 264.
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raem, o wzmocnieniu odpornoci ich politycznej i religij-

nej wobec wschodniego wadcy. W r. 1498 mianowa on

metropolit kijowskim czyli litewskim Józefa Sotana, który

po pewnej chwiejnoci w pocztkach, gorliwie dla sprawy

unii zacz pracowa 1
). Wogóle w caej Litwie objawiay

si wtedy pragnienia unii i zespolenia ze Rzymem 2
). Pod-

yli tam wkrótce posowie od nowego metropolity i ksicia

Alexandra, Jan Sapieha sekretarz ksicy i znany huma-

nista Erazm Cioek. Chodzio o uznanie Sotana przez

Rzym i o okrelenie warunków, pod którymi redukcya

przechodzcych do rzymskiego Kocioa dokonan by
miaa. Alexander VI-ty postanowi przed wszelkim krokiem

zasign wiadomoci na miejscu; zapytywa si on w kwie-

tniu r. 1501 u biskupa wileskiego Tabora i u wielkiego

ksicia o osob metropolity, o obrzdki greckie i zasiga

rady co do moliwoci i warunków poczenia Kocioów 3
).

Zdania byy tu cigle podzielone. Niektórzy byli za

wszelkiemi uatwieniami, za agodnoci i ustpstwami.

Szerokie pod tym wzgldem zasady gosili cigle Bernar-

dyni; wtórowali im humanici, jak Cioek, a przedewszyst-

kiem ci wród Rusinów, którzy gorco popierali spraw
poczenia z Rzymem. Sprawa rebaptyzacyi bya wan;
przed ponownym chrztem sromano si przedewszystkiem

w tych koach; szczególnie Sapieha da najszerszych

koncesyi.

Biskup wileski Wojciech Tabor nie chcia oczywi-

cie i tak daleko. wieo goci on by u siebie Jana

z Owicimia, który jako pose króla Jana Olbrachta do

Wilna przyby. Skoro go teraz wezwano do wygotowania

memoryau o Rusinach dla papiea, zwróci si biskup Ta-

bor na wiosn roku 1501 do wspomnianego Sacranus'a, aby

tene »wedug pism kanonistów i dzie teologów okreli,

Peesz, Geschichte der Union I, 479.

Caro Geschichte Polens V, 788.

Pisma z kvdetnia i maja r. 1501 —u Pelesza 1. c. 484 i
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co o abusus rytu ruskiego i bdach Rusinów sdzi
naley.« Tak wic powstao dzieko Sacranus'a p. t. Elu-

cidarius errorum ritus Ruthenici l
).

Jan z Owicimia zna biskupa wileskiego od dawna,

»ledzi jego kroki z wielk uwag od pierwszej modo-
ci« i by wzgldem niego zobowizanym do wdzicznoci

za wywiadczone dobrodziejstwa; dlatego tez podj si

pracy, »chocia przebywajc in externo solo (zapewne na

Litwie) bez zapasu ksiek nie móg materyi tej doka-

dnie opracowa. « Traktat jego skada si z trzech czci.

Pierwsza przewanie jest wyliczeniem bdów Kocioa
greckiego, w drugiej daje Sacranus historyczny pogld na

powstanie rozdziau Kocioów, w trzeciej mówi o zna-

czeniu i istocie sakramentów w greckim Kociele. Cae
pismo tchnie nieufnoci do Rusi i zamiarów unii, w niej

si objawiajcych. Autor myli oczywicie o »redukcyi«,

bo w tym celu zacz pisa, ale przyjcie tych nowona-

wróconych utrudnia twardymi warunkami. »Z ostronoci
przyjmowa ich naley«. Dowodzi, e grecki Koció nie

ma prawowitych kapanów, e przeto ich sakramenta

a wic i chrzest nie maj pewnej wartoci. Jest wic za

rebaptyzacy, za chrztem ponownym podjtym na przy-

padek, gdyby pierwszy nie by mia adnego znaczenia.

Inne ustpy dotykaj ju wprost ksicia Alexandra, jego

sympatyi i polityki ruskiej. Ksita, którzy w swych kra-

jach Rusinów odznaczaj zaszczytami, cign na siebie

rozliczne niebezpieczestwa i nieszczcia. Katolikowi nie

wolno wedug Sacranus'a poj schizmatyczki za on.
Twierdzenie to zwracao si bezporednio przeciw ma-
estwu wielkiego ksicia.

Poruszono wic tu przeciwiestwa zasadnicze, które

po dzi dzie rozdzielaj zachodni Koció od wschodniego.

l
) Napisane krótko po r. 1500, a przed mierci Olbrachta

(17 czerwca roku 1501), a wic w maju r. 1501, poniewa zapewne

wywoanem zostao pismem papiea z kwietnia do Wojciecha Tabora.
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"W tych sprawach stoi oczywicie autor na twardym grun-

cie katolickiego Kocioa, stoi silnie i stanowczo. Ale do-

tknito tu take innych rzeczy, w których naleao oka-

za wicej gitkoci i szerokoci— dla dobra sprawy i Ko-

cioa. Tymczasem i w tych szczegóach zajmuje autor

stanowisko skrajne, nieugite, odpychajce. Przypomnie

sobie jednak trzeba, e pisano to pod wpywem rozdra-

nienia na propagand wiary prawosawnej na Litwie,

odpadnicia niektórych ksit litewsko-ruskich do Iwana,

pod wraeniem ornych zapasów z wielkim ksiciem

Iwanem III-cim, który w roku 1499 srog klsk zada li-

tewskiemu wojsku, a cigle na ziemie litewskie nastawa.

Ale prócz tego wypyno to ze skrajnej doktryny zako-

rzenionej w koach teologów krakowskich, doktryny nie-

zupenie sprawiedliwej. Papie Alexander VI-ty bull swoj
z sierpnia r. 1501 usun szorstkoci, majce odstraszy

od upragnionej redukcyi, w myl soboru florenckiego prze-

mówi przeciwko rebaptyzacyi, poszed wic za gosem
ugodniejszych ludzi, jak Bernardynów i innych, za gosem
Jana Sapiehy i humanisty Cioka l

). Cioek, który od roku

1495 przebywa u boku ksicia litewskiego i peni obo-

wizki sekretarza, uzyska u papiea rozmaite aski dla

Litwy, przywióz midzy innemi do Wilna gowy w.
Komy i Damiana i rozmaite relikwie 2

). Sapiee pozwoli

papie wybudowa koció, w którymby odbyway si

msze wedug rytu greckiego, w którymby jednak take

aciscy ksia celebrowa mogli 3
). Cioek i Sapieha

wrócili wic zwycizcami ze swej misyi. Ze im si nie

uda uzyska w Rzymie uznania dla maestwa wielkiego

*) Szujski, Odrodzenie i reformacya w Polsce str. 51 i 137

przypuszcza, e myl zjednoczenia schizmy z katolicyzmem szcze-

gólnie w kolach humanistów znajdowaa poparcie, e rozbudzi j
synny Kallimach. Jest to tylko przypuszczenie, nie pozbawione pra-

wdopodobiestwa.
') Por. St.:Lukas, Erazm Cioek (1878) str. 18/19.

a
j Mon. Pol. V, 265.
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ksicia, to z góry przewidzie byo mona. Ale i tak plon

ich pracy by obfitym. Jakby na utwierdzenie i stwier-

dzenie zachodnich dnoci oddaje Jan Sapieha w r. 1502,

ju naówczas »sekretarz królewski i kanclerz królowej

Heleny«, dwóch swoich synów Piotra i Pawa na uniwer-

sytet Jagielloski.

Jan z Owicimia przegra wic spraw; rozumiemy
wiele jego obaw, a historya stwierdzia, e byy suszne,

ale z drugiej strony zaprzeczy nie moe, e zbyt gwa-
townie wystpi i szorstko, e danie jego dotyczce re-

baptyzacyi byo dranicem. Cay ten traktat jest wanym
objawem w dziejach walk naszych religijnych, ale utwo-

rem ani co do treci ani co do formy nie bardzo udatnym.

Stanisaw Orzechowski piszcy w r. 1544 swój Baptismus

Ruthenorum powróci do niego, a oddajc pochway au-

torowi, twierdzi, »e nie jest bez winy... bo jako lzak
i obcy czowiek zbyt twardo Rusinów sdzi. « Nie by
Jan z Owicimia ani obcym ani lzakiem; przywtó-

rzymy jednak Orzechowskiemu, kiedy go o przesadn po-

mawia surowo.

Zatrzymalimy si przyduej przy tej sprawie, bo

wypywaa ona z pierwotnego uniwersytetu posannictwa

i przeznaczenia, a rozway naleao, o ile mu sprosta

i zadosyuczyni. Jan z Owicimia jednak nie tylko pod

tym wzgldem znaczc jest osobistoci. Wpywem swoim

i powag zaway on wielokrotnie nad losem uniwersy-

tetu w kocu stulecia i na przeomie dwóch wieków.

Pochodzi on z Owicimia, miasteczka pooonego
na pograniczu lska, które w cigu pitnastego wieku

ju dwóch mistrzów przysporzyo uniwersytetowi, Jana

zwanego Beber, magistra z r. 1449 i Jana innego, zapi-

sanego w poczet uczniów krakowskich w r. 1443. Mod-
szy od nich, trzeci Jan z Owicimia, zwany Sacranus,

najwicej rozsawi wspomnian miejscowo. Zapisa si
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on na ucznia wszechnicy w r. 1459, osign bakalaryat

w r. 1465, magistrem wreszcie zosta w r. 1469. Jeden z jego

uczniów, Stanisaw z owicza, wyranie jednak powiad-
cza, e prócz nauk krakowskich jeszcze inni, wietniejsi

mistrzowie wpynli na jego wiek modzieczy i wykszta-

cenie. Nazywa on mianowicie Jana Sacranusa godnym
Franciszka Filelfa uczniem 1

). Podeszy w leciech Filelfo

po mierci ostatniego ze swych potnych opiekunów

Franciszka Sforza w r. 1466, znalaz si w przykrem ma-

teryalnem pooeniu i nie majc staego oparcia, spdzi
ostatnie lata ycia na wdrówkach i ebraninie, powróci

wic do obyczajów swej modoci. Z kolei szuka on sie-

dziby staej i zajcia w Rzymie, Bolonii, Siennie i Pawii,

a jako starzec 83-letni umar we Florencyi w r. 1481.

Na te ostatnie wic lata przypado spotkanie si jego

z modym Janem z Owicimia. Gdzie to nastpio, nie-

wiadomo. Przypuci si godzi, e mody Polak korzysta

z jego nauki w Rzymie, gdzie Filelfo przepdzi lata 1474

i 1475 2
). We Woszech i w otoczeniu tego czowieka na-

bra on by tego zamiowania do humanizmu, które pó-

niej nigdy go ju nie opucio. Sama przemiana nazwiska

na Sacranus jest wymownym i znaczcym tego wpywu
dowodem.

Okoo roku 1475 powróci on zapewne do kraju, aby

zacz wykady w krajowej wszechnicy. W r. 1480 jest

prepozytem kollegium artystów 3
). W latach 1487 — 1491

spotykamy jego wykady w Liber diligentiarum artystów;

ma lekcye arystotelesowskie, objania Cycerona i Hymny,

zapewne Prudencyusza. Uczniowie chwalili go, e wpro-

wadza, jak nikt, do dokadnej znajomoci Cycerona i in-

*) Sacranus, Modus Epistolandi. (wyd. z r. 1520).

2
)
Ks. Dr. Fijaek, Studya do historyi uniwersytetu Jag. 36.

3
)
Conel. univ. : in praepositura Joannis de Owicim iunioris,

w przeciwiestwie do Jana Bebera, dr. dekretów, starszego mistrza.
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nych mówców 4
). W r. 1491 jest po raz drugi dziekanem

wydziau artystów; odtd ju jako bakaarz formatus teo-

logii przechodzi do fakultetu teologicznego. Wkrótce te spo-

tyka go wybitne odznaczenie. Na zim r. 1493/4 zostaje

po raz pierwszy rektorem i dziery t godno przez trzy

pórocza z rzdu; póniej w latach 1512/13 znowu przez

rok cay zajmuje to stanowisko.

Jako rektor rozwija on za kadym razem ruchliw
dziaalno. Kiedy po raz pierwszy przyszo mu sterowa
i rzdzi uniwersytetem, czasy byy burzliwe, uniwersytet

wieo by pogorza w r. 1492, a i wewntrz byy roz-

maite palne i zapalne zarzewia, które mogy wybuchn
pomieniem. Walki midzy humanizmem i redniowieczy-

zn zapeniy ostatni dziesitek pitnastego wieku. Jan

Sacranus zakosztowa by na Poudniu sodyczy i upojenia

nowych kierunków; ale dalekim by on od skrajnoci w tym

wzgldzie. By to czowiek, który na przeomie dwóch
wieków i dwóch wiatów porednie chcia zajmowa sta-

nowisko, nie chcia zrywa z tradycy, ale te nie chcia

odrzuca tego, czem nowa epoka darzya i o co si upo-

minaa. Swoj porednioci przypomina on wielu ludzi

z tej epoki, jak sawnego humanist niemieckiego Jana

Wimpheling'a. Uprawia Sacranus elokwency acisk
i w licznych przemowach utacza cyceroskie frazesy, ale

wanie w tych przemowach odpiera on zapewne skrajne

zakusy zbyt radykalnych humanistów; bo kiedy w mowie
z roku 1492 do nowego króla Jana Olbrachta wspomina
»o burzliwych nieszczciach czasów, wskutek których

stalimy si niemal pastw publiczn «, kiedy w allokucyi

do kardynaa Fryderyka z roku 1493 ponawia wzmiank
o »ciko dotknitym uniwersytecie « i wzywa kardynaa

do strzeenia i utrzymania »teologicznego i prawie ju

l
) Por. Bruckner w Pracach filol. V, 88. — Z jego spucizny

dostay si niewtpliwie do biblioteki Jag. Cod. 1949 (z pismami

Cycerona) i cod. 1955 (z utworami Prudencyusza).
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zepsowanego adu« (theologicalem et paene iam detrimen-

tosum ordinem) uniwersytetu, to chyba zawieruchy przez

modych humanistów sprowadzone mia na myli i tyche

zawieruch odparcie 1
). Orator ten humanistyczny, który

wedug wiadectwa Stanisawa z owicza »wodzem by
muz i chorym, w wierszu przednim, w prozie dosko-

naym^ uywa wic zapewne nowoczesnej broni do po-

skromienia zbyt nowoczesnych prdów. Uczniowie go

chwalili za wykady o Cyceronie. Aby zadosy uczyni

potrzebom wieku, który lubowa si zacz w poprawno-

ci i dwicznoci formy, napisa take Sacranus, jak tylu

innych, Modus epistolandi, podrcznik stylistyczny, zawie-

rajcy wskazówki do poprawnego redagowania listów.

Ten jego modus ma bardzo skromne cele, daje elemen-

tarne reguy i przepisy. Chocia wiersz mu towarzyszcy

zapowiada, e czytelnik znajdzie tu przewodnika »do gór-

nych Marka Cycerona przybytków«, to w rzeczy samej

znale tu mogli jedynie pewien poytek mniej wykszta-

ceni, minus eruditi, do których autor si na czele odzywa.

Dzieko to wyszo po raz pierwszy w druku okoo r. 1507;

w r. 1520 wyda je ponownie Stanisaw z owicza, mistrz

krakowski, dodajc moe po raz pierwszy wzory listowe

Sacranusa, listy fikcyjne wedug przepisów retoryki na-

pisane 2
). Wydawca oddaje Janowi z Owicimia ogromne

pochway i zaznacza, e ten retoryczny jego utwór jest

dzieem modoci wielkiego uczonego (primordia lususue

iuveniles). Wyranie Sacranus pofolgowa tern dziekiem

nowym prdom, które na modoci jego wycisny swe

pitno. Nie dorównywa ono wartoci wspóczesnym po-

dobnym utworom; Sacranus skada swe hody nowym
Bogom z pewn niemiaoci, która mu podcinaa polot

i skrzyda.

]

) Mowy te w Studyach do hist. uniw. ks. dr. Fijaka.
s

) Znam wydanie bez daty (Jag. bibl.), w którem s tylko re-

guy i wydanie z r. 1520 (Dzikowski egzemplarz), w którem po re-

guach idzie list Stanisawa z owicza i wzory listów.
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W yciu wspóczesnem i yciu uniwersyteckiem zna-

czenie jego byo wikszem, ni na polu naukowem. Kar-

dyna Fryderyk Jagielloczyk odznacza go szczególnem

zaufaniem, uywa go za porednika midzy sob a uni-

wersytetem x
), za ycia lub ostatni sw wol ksigi nie-

które mu przekaza 2
). Widzielimy jak ywy udzia okoo

r. 1500 wzi on w sprawach dotyczcych Litwy; gos jego

ówczesny, który powyej objanilimy, by nieco szorstkim

i skrajnym, odrzyna tern od ycze i zdania humanistów.

Rola ta publiczna na tern si nie skoczya. W r. 1505

wystpuje znowu na Litwie, w otoczeniu króla Alexan-

dra, jako spowiednik królewski. Kiedy król Alexander na

zjedzie w Brzeciu za poduszczeniem Michaa Gliskiego

niektórych panów polskich i litewskich ciga swym gnie-

wem, a nawet wedug obiegajcych pogosek chcia wy-

gubi, natenczas opar si temu kanclerz koronny Jan aski,

a popar go w tern stanowczo Jan z Owicimia 3
). Wy-

ranie zajmowa on na dworze wybitne stanowisko; ju
za Olbrachta pojawia si on z tytuem: regiae Maiestatis

Capellae magister, to jest piastuje godno pierwszego

królewskiego kapelana, a to samo stanowisko dziery na-

stpnie za Alexandra, który go obdarza datkami soli, to

znów postawem sukna flandryjskiego 4
). Po roku 1495 zo-

sta plebanem w. Mikoaja, jest prócz tego kanonikiem

krakowskim i wocawskim 5
). Niektórzy autorowie zwi

go nadwornym teologiem królów Olbrachta, Alexandra

i Zygmunta 6
), a Stanisaw z owicza wyraa si o nim

z nieograniczonym podziwem; nazywa go »najgortszym

ordownikiem uniwersytetu, mem w sprawach publi-

1

)
Conclus. univ. 1498.

2

)
Cod. bibl. Jag. 1836.

3
)
Miechowita, Cron. Pol. (1521) CCCLXIIII. Narbutt, Dzieje na-

rodu litewskiego 8, 445.

*) Por. Pawiski, Liber Quitantiarum (1897) str. 120, 148, 151.

5
)
Por. Cod. univ. III, 202 i Conclus. univ. 1498.

6
)
Wiszniewski, Hist. lit. V, 21.

Hist. Uoiw. T. II. 6
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cznych szczególnie biegym, drogim dlatego królom pol-

skim, którym na dworze i poza dworem towarzyszy

i suy. « To jego spoeczne i polityczne stanowisko przy-

czynio si te nie mao do jego rozgosu; publiczna dziaal-

no i duga suba bya gówn jego zasug. Umar
w Krakowie w r. 1527.

Jan z Owicimia Sacranus by wic powag teolo-

giczn u schyku pitnastego wieku; mia on t niewt-

pliw wyszo wród swoich kolegów, i wspómyla
i wspóczu ze wspóczesnymi, e problem aktualny i wa-

ny, dzielcy dwa kocioy chrzecijaskie zaj jego umys
i pióro. Bo wogóle po ruchliwem yciu pierwszej poowy
wieku, która teologów krakowskich wyprowadzia do szer-

mierki w sprawach obchodzcych wiat cay, podczas wiel-

kiej scysyi midzy papiestwem a soborami, nastaa w dru-

giej poowie wieku stagnacya, nie zna walki i sporów,

które wiadcz o yciu i ywotnoci. Na Zachodzie rozam
midzy starszymi kierunkami Tomistów i Skotystów, a t. z.

kierunkiem nowszym Okkamistów dzieli teologów i teo-

logiczne fakultety na dwa obozy. To przeciwiestwo mi-
dzy antiui i moderni nie leao ju teraz waciwie
w spornej nauce o t. z. universalia; obydwa obozy ró-

niy si raczej zakresem swego nauczania. Antiui byli

to ci scholastycy, którzy co do treci i formy trzymali si
tomistycznej i skotystycznej literatury; ze wzgldu na

swoich przewodników zajmowali si oni take realnemi

dyscyplinami, metafizyk, etyk, fizyk i cenili przedewszyst-

kiem te czci logiki, które stanowiy pomost do poznania

jestestw realnych. Przeciwnie moderni uprawiali gównie
teologiczne problemy, które si odnosiy do nazw poj
i do wasnoci budowy zdania. W oderwaniu zupenem
od rzeczy zajmowali si oni wszelkiemi subtelnociami

sdu i syllogizmów, tak e przeciwna partya zwaa ich

jednostronnymi sofistami, zaniedbywajcymi realne dyscy-
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pliny. Wród pierwszych popacaa tak zwana philosophia

realis, poruszajca tajniki ycia i wiata, drudzy zaskle-

piali si w gimnastyce myli, w igraszce terminów, w t. z.

philosophia sermocinalis l
). W Heidelbergu uczono w pi-

tnastym wieku teologii wedug via antiua lub moderna,

obydwa kierunki uprawiano obok siebie, a promocye odby-

way si wedug obydwu odcieni naukowych; w Bazylei

wyoniy si nawet z tego sporu dwa fakultety teologiczne

z dwoma dziekanami. Obydwa te kierunki byy dosy ja-

owe; zaprztano umysy logicznymi i metafizycznymi pro-

blemami, które z religi mao miay zwizku i dla ducha

mao istotnego przynosiy pokarmu. Scholastyka nurzaa

si i puya sobie po staremu w gimnastyce sów i myli,

przygniataa myl formukami, która ani gbszych dr-

y koleiju nie umiaa ani do mielszych polotów ju nie

bya zdoln.

W Krakowie o tych waniach dzielcych teologów

dosy jest gucho. Via moderna, czyli Okkamici nie zdo-

byli tu nigdy wielkiego znaczenia ani wpywu; mówilimy
poprzednio, e rkopisy Burydana w bibliotece Jagiello-

skiej powiadczaj pewn znajomo lub zajcie si okka-

mizmem. Metafizyka tej nauki nie zdobya tu jednak sobie

adeptów. Co najwicej w zakresie logiki, która z wszyst-

kich dziaów filozofii najwicej wybujaa na uniwersyte-

tach, na niekorzy innych czci, a nawet z krzywd
teologii, zna pewne wpywy Okkama. O wielkim ruchu,

który w zakresie dyalektyki w kocu stulecia u nas, jak

i gdzieindziej zapanowa, póniej jeszcze mówi bdziemy.

Tu zaznaczamy, e Micha z Wrocawia, mistrz krakow-

ski owych czasów, w swojem Introductorium dialecticae

(z r. 1504) idzie za powagami t. z. moderni czyli termi-

nistów, e zmary w r. 1507 mistrz krakowskiej wszech-

nicy Jan z Gogowy, wielki na polu filozofii eklektyk, ko-

) Por. o tern Prantl, Geschichte der Logik IV (1870) str. 148,

187, 188, 193.

6*
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mentarze swe do Arystotelesa opiera na Albercie Wiel-

kim, w. Tomaszu, ale prócz tego czerpa z najsubtelniej-

szego Okkamisty Pawa Nicolettus Venetus l
). Charakte-

rystycznem te jest, e jeden z najzagorzalszych Skotys-

tów krakowskich, Jan ze Stobnicy, namówi mistrza Mi-

koaja z Gielczewa do objanienia dziea Marsilius'a de

Inghen, stanowczego Okkamisty, o passiones terminorum 2
).

Wyranie w zakresie dyalektyki, a t gównie uprawiali

filozofowie i teologowie krakowscy, przeciwiestwa si

zatary i odium metaphysicum ustpowao pola eklekty-

cyzmowi.

Wogóle jednak panowaa tu via antiua, tomizm,

a wicej jeszcze skotyzm. Na podstawie tych nauk obja-

niano Arystotelesa i zagbiano si i gubiono w najza-

wilszych problemach myli redniowiecznej, dcej do

rozkadania wszystkiego i siebie samej.

Z Tomistów zasuguje na uwag Jakób z Gosty-

nina. Zosta on bakaarzem w roku 1473, magistrem

w roku 1477. Na kartach Libri diligentiarum fakul-

tetu artystów pojawia si w latach 1487 do 1498; wy-

kada czsto Arystotelesa, prócz tego Alberta Wielkiego

nauk o pocztku duszy. Niekiedy jednak zbacza na pole

autorów i poetów; traktat Bazylego Wielkiego o czytaniu

poetów, który objania w r. 1488, suy mu zapewne za

przewodnika i drogowskaz przy tych zajciach; Horacyu-

sza, Wergiliusza, Statius'a wykada on scholarom kra-

kowskim w latach 1488— 9, kiedy humanizm silniej na-

ciera na redniowieczn wszechnic. W r. 1507 wychodzi

wreszcie dzieko pod tytuem Theoremata seu propositio-

nes auctoris causarum David Judaei cum adnotationibus.

»Rabin Dawid... spisa ksig de determinatione causa-

rum primarum z jakiego listu Arystotelesa, który ten

1

)
for. Pranti, Geschichte der Logik IV, 264 i 291.

2
)
Expositio Magistri Nicolai de Gyelczeph in passione termi-

norum Marsilii, Crac. 1507.
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filozof o pocztku wiata by napisa, do tego przyda

wiele... z filozofów arabskich « 1
). Jakób z Gostynina obja-

nia w r. 1491 to dzieo Dawida we wykadzie, majcym
za przedmiot: de causis seu metaphysicam speculativam.

Z wykadu wygotowa dzieko, które wyszo po jego

mierci, w roku 1507. Zawierao ono objanienia wy-

wodów Dawida »ad intentionem venerabilis domini Al-

berti.« Oczytanie w autorach staroytnych sprawio, e
Jakób z Gostynina wada poprawn i jasn acin; w sa-

mym komentarzu przebija podziw dla Alberta Wielkiego

i dla w. Tomasza »któremu wszystko, czegokolwiek umys
ludzki jest zdolnym, zdawao si by wiadomem.«

Daleko wikszym jednak rozgosem i znaczeniem

cieszya si w murach wszechnicy Jagielloskiej nauka

Skotusa pod koniec pitnastego stulecia. Skotyzm wogóle

w tej epoce znajdowa gorliwych wyznawców i krzewi-

cieli; Antoni Sirectus rozwija jego nauk okoo r. 1470,

Petrus Tartaretus, dziaajcy midzy rokiem 1480 a 1490

odnowi i utwierdzi cay system skotyzmu i by w tej

epoce najznakomitszym tej filozofii przedstawicielem. Szcze-

gólnie paryski uniwersytet by jej przystani i warowni;
w r. 1473 zobowizano tu nawet wszystkich nauczycieli

do nauczania zasad realizmu i skotyzmu i statut ten trwa
a do roku 1481. Z Parya przyszed te czowiek i po-

wiew, który na niwie krakowskiej nauk skotyzmu ukrze-

pi i zatwierdzi.

By tym czowiekiem Micha z Bystrzykowa.
Chobymy jego nauki i filozofii nie oceniali zbyt wysoko,

to przyzna bdziemy musieli, e wpyw jego sign da-

leko i gboko, e wystpienie jego sprawio, i skotyzm

w uniwersytecie krakowskim zapuci na dugi lat szereg

silne i ywotne korzenie.

Micha z Bystrzykowa odby swe studya w uniwer-

sytecie paryskim. Osignwszy tam stopie magistra po-

Wiszniewski, Hist. lit. III, 208.
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wróci do kraju i, aby by przyjtym w poczet mistrzów

uniwersytetu krakowskiego, a wic niejako dla nostryfika-

cyi stopnia zamiejscowego, podda si w r. 1485 egzami-

nowi pro loco, przy którym przez cig pótora dnia 30-tu

mistrzów z nim dysputowao o pewnej kwestyi zawiej

z zakresu filozofii Skotusa. Zapiska uniwersytecka podaje

nam tre tej kwestyi ) i dodaje, e nastpnie uda si

Micha z Bystrzykowa ponownie do Parya, aby tam osi-

gn teologiczny doktorat. Po dostpieniu tego odznacze-

nia, znowu w Krakowie przed mistrzami teologii egza-

minowi si podda. Kiedy ta ponowna podró paryska

nastpia, dokadnie nie wiemy. Prawdopodobnie dopiero

po r. 1504; wtedy bowiem po raz ostatni pojawia si w Li-

ber diligentiarum wród artystów. W r. 1507 po du-
szej przerwie znajdujemy go w Acta Rectoralia z tytu-

em doktora teologii.

Tytuy paryskie byy wtedy w wielkiej cenie i w wy-

bitnem poszanowaniu. Najniszy stopie uzyskany w Pa-

ryu nadawa prawo do beneficyów we wszystkich kra-

jach; kto za otrzyma magisterium teologii w stolicy

i ognisku teologicznej nauki, ten móg marzy o najwy-

szych dostojestwach kocielnych. Dlatego te scholarzy

obcy chtnie si popisywali ze swoimi tytuami w Pa-

ryu zdobytymi 2
), a z nazwiskiem Michaa z Bystrzykowa

epitet paryski tak si spoi, e wyrugowa prawie ozna-

czenie miejsca rodzinnego.

Micha Paryski zacz tedy w r. 1485 swoj dziaal-

no w Krakowie, aby Sarmatom przynie wiato do

zrozumienia tajemnic Skotusa, nad któremi i w Paryu
nieraz daremnie amano sobie gowy. Przez wszystkie

lata nastpne a do r. 1504 ponawiaj si jego wykady
we fakultecie artystów; objania on z kolei wszystkie

l

) Por. Wisocki, Liber Dilig. 355.

3
) Denifle, Chartularium univ. Paris. Tom II, Sect. I, Intro-

ductio.
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partye filozofii Arystotelesa, traktaty logiczne Piotra Hisz-

pana, dwa razy (1492 i 1502) ogasza wykady z zakresu

Cycerona, w r. 1504 lekcy filozoficzno-gramatyczn: for-

malitates ad mentem Scoti grammaticales. Ad mentem
Scoti, wedug nauki mistrza, czczonego i wycznie uzna-

wanego w Paryu odbyway si te wszystkie wykady *).

W r. 1495 i 1501 by Micha dziekanem filozofów. Jego

powaga nie ochronia go od pewnych burzliwych wyst-

pów, od sporu z rektorem w r. 1500, którego nastpnie

przeprasza musia publicznie za sowa, jakich »calore

et passione ductus iracundiae« by uy 2
). Przekonamy

si jeszcze póniej, e Micha z Bystrzykowa by czowie-

kiem niespokojnego usposobienia. W latach po r. 1500

gotowa si on zapewne do egzaminu najwyszego w teo-

logii i uda si do Parya po r. 1504. Wróciwszy stamtd

dugo jeszcze w uniwersytecie by czynnym jako najwy-

bitniejszy jego teolog. Rektorat piastowa w latach 1513

i 1514 przez dwa pórocza; w kilka lat potem, w r. 1520

umar zostawiajc gorcych wielbicieli i wiernych uczniów.

Jest to najczynniejszy scholastyk uniwersytetu, przy-

najmniej najgortszy tej filozofii redniowiecznej krzewi-

ciel i wyznawca. Jego ucze Jan ze Stobnicy uwaa go

i ogasza za tego, który tajemnice skotyzmu pierwszy

w Polsce objawi i utwierdzi. »Wyzna mi bowiem na-

ley— powiada 3
)
—e Ty niegdy, kiedy z paryskiego stu-

dyum powrócie, nie tylko tytu, lecz i wielk nauk
stamtd przynoszc, doktryn Skotusa pierwszy u nas roz-

krzewie, któr my teraz Twoi uczniowie wród pracy

uprawiamy.« Wyda Micha Paryanin obszerny komen-

tarz do traktatów gównego nauczyciela logiki w rednich

*) Tractatus in scripta philosophica Scoti mamy w Cod. Jag.

2061. Zanotowano na kocu: Telos 1490, exauditus sub mgr. Paru-

siense, estivali.

2
)
Acta Rectoralia n. 1876.

3
)
De praedicationibus abstractorum.
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wiekach, Piotra Hiszpana 1
); tutaj rozprawi si zasadniczo

z nominalistami, stwierdzi nauk realizmu. Jan ze Sto-

bnicy ogosi prócz tego komentarze mistrza swego do

Arystotelesa. Quaestiones veteris ac novae logicae ad in-

tentionem dr. Scoti 2
). Podobno Micha z Bystrzykowa, nie

ograniczajc si na wywodach dyalektycznych, spróbowa

prócz tego si swoich na polu exegezy biblijnej 3
).

Jego ucze Jan zeStobnicy przyczyni si zna-

cznie do jego sawy. Zosta on magistrem w roku 1498,

naley wic ju do nastpnej epoki. Stojc na wyomie
midzy dwoma wiatami, uciera si on w caym pism

szeregu za powag Skotusa i swego mistrza. Dziaa wic
i pisze ad mentem Scoti; wydaje nawet gramatyczne

dzieo tego de modis significandi, chocia przyznaje hu-

manistom suszno, »którzy biegoci w jzyku nabywaj
z czstego odczytywania ksig poetów, mówców, history-

ków. « Mimo napaci humanistów, a moe i tomistów umie

on sobie jedna umysy suchaczów, sawi swych uczniów

za ich pilno i gorliwo. W wydaniu skotystycznego

Parvulus philosophiae z r. 1507 oddaje pochway modemu
ks. Pawowi Holszaskiemu, rozmiowanemu w tych stu-

dyach, »które w tych czasach ludzie wysoko urodzeni za

niegodne siebie uwaaj.« Zreszt i w tern jest typowym
profesorem, e wiecznie si uskara na swych przeciwni-

ków, e nigdy czasu nie ma, a mówi cigle o swych nad-

miernych zajciach, które mu na literack prac zbyt rzadko

pozwalaj. Z katedry wstpi on do klasztoru braci mniej-

szych, ex professore monachus minorum, jak si zapiska

w Liber Promotionum (r. 1498) wyraa, i w zakonie y-

*) Quaestiones in tractatus parvorum logicalium Petri Hispani,

Crac. 1507.

2
) Crac. Haller. 1508. — Równie logik Arystotelesa zaj si

Micha z Bystrzykowa w dzieku: Quaestiones in libros analiticorum

et elenchorum Aristotelis... ad intentioneni Scoti. Crac. 1504
8
) Wiszniewski, Hist. Lit. V, 19 bez podania róda mówi: Mi-

cha Parisiensis pisa komentarze na ksig Ruth.
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cia pracowitego dokona w pierwszej poowie szesnastego

wieku 1
). Ostatni to mistrz prawdziwie z ducha rednio-

wiecznego poczty i ducha tego krzewiciel; umiera z ha-

sami przeszoci i sztandarem przegrywajcej sprawy.

Nauka teologii z pewnoci potrzebowaa natenczas

stanowczego odwieenia i reformy w Krakowie. Na Za-

chodzie wyczekiwano tego czsto od Tomizmu i zajcia

si w. Tomaszem 2
). Tymczasem w Krakowie Scotusijego

nauka znalaza w kocu pitnastego wieku gorliwych

wyznawców i apostoów. Szkodliwie to oddziaao na pó-

niejsze rozwoje; podrczniki scotisantes utwierdziy

si na dugo w uywaniu i hamoway wszelkie postpy

nauki i myli. Jana ze Stobnicy Parvulus philosophiae jest

przedmiotem wykadu w r. 1516 i 1520, grammatica spe-

kulatywna Skotusa, wydana przez Stobnickiego pojawia si

przez lat szereg w spisie wykadów a do r. 1541 i opiera

si naciskowi i przyganorn humanistów.

Na komentarzach do komentarzy zuywao wic swe

siy teologiczne studyum w kocu rednich wieków, na gu-

bieniu si w formukach, które ujmoway myl w utarte

koleje i poza nie wyj nie pozwalay. Powaniejsze umy-

sy nawoyway wobec tego do zajcia si pismem wi-
tem, do odwieenia kostniejcej nauki w ródach obja-

wienia i religii. Opat Trithemius, urodzony w roku 1462,

i inni wskazywali na pismo wite jako rodek odmadza-

jcy. W Krakowie biskup Piotr Tomicki, zasiadszy w r.

1524 na stolicy krakowskiej, umysy w tym kierunku pod-

nieca; ywi, jak Hozyusz w biografii opowiada, nauczy-

cieli hebrajskiego, greckiego i aciskiego jzyka; paci
z wasnych rodków »Leonarda Dawida, hebrajskiego

jzyka szczególnie wiadomego, dawno na wiar chrze-

cijask nawróconego« ; zatrzymywa wreszcie Jana

Campensis (van den Campen), profesora hebrajskiego j-

*) Wiszniewski Hist. lit. 3, 201.

2
) Janssen, Geschichte des deutschen Yolkes I (15 Aufl.), 109.
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zyka w Lovanium, który w r. 1534 do Polski na krótki

czas przyby. W r. 1536 spotykamy w Liber diligentiarum

po raz pierwszy zapowied wykadu mistrza Waleryana

z Krakowa wedug gramatyki hebrajskiej Campensis 1
).

Tomicki na tern polu, jak w tylu innych dziedzinach,

gasi wiata, które byy gromnicami umierajcych wieków

i zapala nowe, które miay si sta jutrzenk i witem.

IV.

Przechodzimy do wydziau dekretystów. Mówilimy

ju, e fakultet ten w pierwszych dziesitkach lat po

mierci Jagiey nie utrzyma si na wysokoci pierwotnej,

e okoo poowy wieku skarono si na pewien upadek

i zaniedbanie w nauczaniu kanonów. Kollegium jurystów

na Grodzkiej nawiedzi w r. 1455 poar 2
). O skutkach tej

klski gucho jednak dosy w naszych ródach. Moe nie

bya ona tak wielk i prdko szkod powetowano. W Con-

clusiones uniwersytetu czytamy pod r. 1464, kiedy burs
wgiersk na Brackiej ulicy przeznaczono na niektóre wy-

kady, e wr tym budynku ma by wykadan czwarta

ksiga dekretaów lub inna w pewnych dniach bliej ozna-

czonych. T czwart ksig dekretaów, obejmujc prawo

maeskie, uwaano za mniej wan; profesor, objania-

jcy dekretay, nie wciga jej najczciej w zakres swych

zwykych wykadów. Objania j za to w porach roku,

przeznaczonych na mniej wane przedmioty, czsto kto

inny, nie profesor zwyczajny, lecz bakaarz 3
).

*) Por. Morawski, Z dziejów odrodzenia w Polsce (Przegld

Polski 1884). Odbitka str. 18.

2
)
Mon. Polon. II, 927.

3
) N. p. w Lipsku w przepisach co do bakalaryatu powie-

dziano e kandydat powinien midzy innemi by sucha: uartum
decretalium semel integre ab aliuo baccalariorum iuris. Por. Stin-

tzing, Ulrich Zasius 333.
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Mówilimy ju o uposaeniu tego wydziau. Do da-

wnych katedr przybywaj w drugiej poowie wieku nowe.

W r. 1465 potwierdza biskup Jan Lutek z Brzezia ere-

kcy otarza w. Tomasza na zamku i poczon z alta-

ry profesur kanonistyczn novorum iurium. Fundacya

ta wypyna z testamentu synnego dekretysty i biskupa

krakowskiego Tomasza ze Strzempina, zmarego w roku

1460. Altaryci dwaj tego otarza mieli pobiera po 20

grzywien, a kady z nich (uilibet eorum) wykada
in altero iurium w dniach oznaczonych, a mianowicie

w wilie Sanctorum, w soboty i dnie, które uniwersytet

jako swoje uroczystoci obchodzi 1
). Nowe prawa, czyli

t. z. Liber sextus i Klementyny objania dotychczas pro-

fesor dziercy probostwo w Luborzycy. Teraz wic przy-

byli nowi przedstawiciele tego przedmiotu.

Drugi nabytek wród kanonistycznych kollegiatur

stoi w zwizku z wielk fundacya Dugosza, zaoeniem
t. z. bursy Dugoszowej dla kanonistów, dokonanem w r.

1480. O bursie mówi bdziemy póniej. Tutaj nadmie-

niamy, e dla seniora tej bursy znalazo si niebawem
uposaenie i kollegiatura. Znany nam dekretysta Jakób

ze Szadka, zmary w r. 1487, sta si pod tym wzgldem
dobrodziejem uniwersytetu. W r. 1491 egzekutor jego te-

stamentu Mikoaj z Koprzywnicy wyposay otarz w.
Jana w katedrze zwany ant portam Latinam; altary-

sta mia z czasem pobiera 16 grzywien, by seniorem

bursy Dugosza i wykada kanony. Jako senior bdzie
on w swojej bursie dwa razy tygodniowo urzdza
dysput

,
prócz tego w dniach statutami okrelonych

,

przeznaczonych dla drugorzdnych przedmiotów prawni-

czych , objania w kollegium czwart ksig dekre-

taów 2
). Przybyy wic do dotychczasowych katedr tego

*) Codex univ. Crac. II, 241.
J
) Cod. univ. Crac. III, 174. Por. Conclus. univ. n. p. pod ro-

kiem W99.
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wydziau nowe kollegiatury; wykadano po dawnemu
ksig dekretów, dekretay, nova iura, czwarta ksiga de-

kretaów uprawian bywaa osobno przez oddzielnego

docenta, nova iura liczyy kilku przedstawicieli. Obok da-

wnych profesorów, czyli kanonika zamkowego, Ordinarius,

Magdalenisticus, Luborzycianus, zasiedli nowi, uposaeni

przez Tomasza ze Strzempina i Jakóba ze Szadka.

Ilu ich byo wszystkich, nie mielibymy okreli, bo

poar archiwum kollegium jurystów pozbawi nas doka-

dnych pod tym wzgldem informacyi. Konkluzye uniwer-

sytetu z r. 1499 wyliczaj dziewiciu magistrów, którzy

zapewne wykadali w kollegium prawniczem. Wykady
te jednak nie odbyway si regularnie. Dekretyci bowiem,

jak to ju wspomnielimy, byli politykami i dyplomatami

ówczesnymi, pastwo i jego interesa odryway ich cigle

od naukowych zaj i obowizków. To co si dziao za Ja-

giey i w epoce soborów, powtarzao si cigle za Kazi-

mierza Jagielloczyka; wspomnielimy misye i wystpy
polityczne dekretystów krakowskich, wród których szcze-

góln ruchliwoci i dziaalnoci odznacza si Jakób

z Szadka. Szkoa cierpiaa na tern stanowczo; wykady
wypaday albo powierzano je zastpcom czyli substytu-

tom. Objaw to by jednak powszechny i wszdzie si
powtarzajcy; w koloskim uniwersytecie wykadali w r.

1495 wszyscy kollegiaci jurystycznego wydziau z wy-

jtkiem jednego przez zastpców x
). Wszelkie te usi-

owania krakowskiego uniwersytetu, aby wydzia kano-

nistów uchroni od upadku, byy w wielkiej czci pró-

nemi. W r. 1519 przyznano otwarcie, e braki s wielkie,

e gorliwo w studyum i u nauczycieli i u uczniów si

zmniejsza... studium iuris pontificii... in lectoribus et au-

ditoribus collabi 2
).

Niektórych dekretystów tej epoki wspominalimy ju

*) Kaufmann, Geschichte der d. Universitaten II, 210.

*) Cod. univ. Crac. IV, 345.
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powyej; Mikoaj z Kalisza by w latach 1463 i 1464 po

raz drugi i trzeci rektorem. Jest to jeden z tych profe-

sorów, który dla innych zaj co chwil porzuca kate-

dr; jedzi w misyach politycznych, jako kanonik kra-

kowski by okoo roku 1457 vicarius in spiritualibus bis-

kupa l
). Mikoaj Spiczymira lub Spiczmer, niegdy ucze

Pawa z Worczyna, który go wprowadzi w tajniki filo-

zofii arystotelesowskiej i scholastycznej 2
), yje jeszcze

w r. 1468 3
).— Modszym od nich by Arnulf z Mirzyca.

W r. 1441 otrzyma on stopie bakaarza w Krakowie,

w r. 1442 studyowa tu prawo kanoniczne, wreszcie w r.

1458 jest lector ordinarius tego przedmiotu 4
). Powaga jego

sprawia, e po kilkakro" piastowa urzd rektora, czwarty

raz i ostatni w r. 1480. Mia on róne kocielne godno-

ci 5
); a o pewnym dobrobycie wiadcz jego wille i po-

wóz (currus) wspomniane w Aktach Rektorskich 6
). Po

dugim ywocie umar zapewne w r. 1491. Wspomnimy
wreszcie na ostatniem miejscu Andrzeja Gór z Mikoa-

jowa, który w r. 1474 zosta magistrem artystów w Kra

kowie i wkrótce potem obj rektorat w szkole Panny

Maryi, przy której zamieszka 7
). Anglik Leonard Coxus

w dzieku De laudibus academiae Cracoviensis jego na

czele prawników wymienia; rektorat jego z r. 1514/5

by oblitym w rozmaite doniose zarzdzenia. A do tytu-

ów jego chway zaliczy mona i to, e by nauczycielem

synnego arcybiskupa gnienieskiego Jana askiego, który

') Cod. uaiv. II, 185.

2
)
Por. Cod. Jag. n. 2073. — Pawe z Worczyna dziaajcy

w trzecim dziesitku wieku (Cod. univ. I, 157) mia w swej biblio-

tece Burydana (Cod. Jag. 659) i Marsyliusza (Cod. 711), rozczytywa

si wic w Okkamistach.
3

)
Cod. univ. II, 259.

4
)
Lib. prom. 43 i Cod. Jag. 345. Prócz tego Monum. medii

aevi VII, 531. (Crac. 1882).

5
)
Cod. Jag. 1249.

6
)
Acta Rectoralia n. 1183.

7

)
Ibid. 789 (a. 1479) i n. 3312.



i) i KSIGA. Ul. ROZDZIA Ii.

mu pomnik w katedrze krakowskiej z wdzicznoci wy-

stawi kaza l
). Ze statutu askiego spadaj wic pore-

dnio okruchy chway i zasugi na tego, który wielkiego

arcybiskupa za modu w prawie wiczy i do suby za-

prawia publicznej. Szujski nazwa raz Andrzeja Gór hu-

manist 2
); nie wiemy, na czem Szujski opar to okrele-

nie, ale to wiemy, e w czasach Góry rozgrywaa si ju
stanowcza walka midzy redniowieczyzn a nowymi pr-

dami, nie tylko na wydziale artystów, lecz take i w bar-

dziej pokojowej dziedzinie prawa.

Mówilimy ju poprzednio, e prawo rzymskie w re-

dniowiecznych uniwersytetach Pónocy albo od razu wy-

czonem zostao z zakresu wykadów, albo z biegiem

czasu wskutek braku odpowiednich nauczycieli marniao.

Wydziay prawne byy dlatego w przewanej czci wy-

dziaami kanonistycznymi; legici rzymscy pojawiali si

rzadko i nie dochodzili do znaczenia. Brak potrzeby pra-

ktycznej i zastosowania wpywa na to zaniedbanie; a z dru-

giej strony przyczynia si do tego przewany wpyw Ko-

cioa, który szerzenie i wprowadzanie prawa rzymskiego

potpia, uwaa za zbyteczne, a wypieranie miejsco-

wych praw ziemskich za szkodliwe. Wobec Kocioa znaj-

dowao jednak prawo rzymskie potnych opiekunów u ksi-

t. Wadcy tego wiata spodziewali si po nauce i za-

stosowaniu prawa rzymskiego wzmocnienia swojej wadzy,

popierali je przedstawiciele nowych kierunków, mionicy

staroytnoci, którzy obok literatury chcieli wskrzesi pra-

wo, a nawet obyczaje staroytnego wiata. Usiowania

ksit w tym kierunku snuj si przez cae rednie

wieki; po Hohenstaufach Karol IV-ty proteguje romani-

stów, na uniwersytet praski powoywa legist z Bolonii. Bo

we Woszech nauka ta pozostaa zawsze yw, bya gó-

j Zeissberg, Joh. aski und sein Testament (Wien 1874) 143;

Korytkowski, Arcybiskupi gnieniescy II, 583.

') Opowiadanie i roztrzsania (Dziea) t. IV, 51.
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wn dziedzin, bujn i kwitnc w niektórych, uniwersy-

tetach, jak w Bolonii; tutaj zapoznawali si z ni pónocni

ludzie i std przenosili j woscy uczeni na Pónoc. Dopiero

jednak w drugiej poowie pitnastego wieku zaczyna si
pod tym wzgldem ruch znaczniejszy w uniwersytetach

Pónocy. Ksita i humanici cz si teraz, aby prze-

prowadzi i wprowadzi to, co popierao jednych zamiary

pastwowe, odpowiadao uczuciom i instynktom drugich.

Uniwersytety w Erfurcie, w Rostock'u, Gryfii ju okoo
poowy wieku i wkrótce potem poczyniy w tym kierunku

stanowcze kroki; inne synniejsze uniwersytety dopiero

pod koniec wieku poszy za prdem i prawo rzymskie

jako stay przedmiot nauczania wprowadziy do swoich

murów. W Wiedniu w ostatniem dziesitku stulecia po-

wstaje staa katedra tej nauki, a pierwszymi nauczycielami

s Wosi, Fryburg przeprowadza to samo w r. 1490, Ba-

zyleja w roku 1494, Heidelberg w r. 1498 *). Wyranie
w ostatnich dziesitkach wieku nacisk si powikszy,

a nowe prawo zaczo zwycisko wkracza w dziedziny,

w których dotychczas dekretyci prawie wycznie pano-

wali. Dopuszczenie jurystów rzymskich do sdów, w któ-

rych teraz wydawali prawomocne wyroki, przygotowy-

wao równoczenie staroytnego prawa recepcy 2
).

W Polsce niegdy Kazimierz Wielki prawa tego nauk
w zaoonej przez siebie wszechnicy szczególnie utwier-

dzi i uprzywilejowa zamierzy; prawdopodobnem jest

jednak, e zamiar pozosta zamiarem, czem przedwcze-

snem, jak tyle myli tego monarchy wyprzedzajcych wiek

i warunki epoki. W dokumencie erekcyjnym Jagiey z r.

1400 jest wprawdzie mowa o Leges obok Canones, ale

w dalszym rozwoju uniwersytetu zupenie gucho o legi-

stach. Myl królewska pozostaa znowu tylko na papierze;

l
j Por. Stintzing, Ulrich Zasius 325 i nast., Janssen, Geschichte

des deutschen Volkes I (15 Aufl.), 501. (szczeg. 509).

7
) Jan^s^n 1. c. 511.
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brak doktorów obojga prawa, romanistów sprawi, e
w ycie wej i ycia wywoa nie moga. Nawet o pró-

bach dcych do tego celu w obrbie uniwersytetu przez

dugi czas nie syszymy; za to poza uniwersytetem z pe-

wnoci niejeden statysta przemyliwa o tym rodku dla

wzmocnienia i utwierdzenia wadzy i rzdu. Wymowny
wyraz znalazy te myli i marzenia w memoryale Ostro-

roga, który sawi prawo rzymskie, jego logiczno i si,

jak inni uczeni równoczenie sawili ten »spisany rozum...«

ratio scripta rzymskich prawodawców.

Z murów wic uniwersytetu nie dochodz nas przez

cay prawie cig wieku adne odgosy, któreby objawiay

pokrewne denia, dowodziy wiadomoci, e stan do-

tychczasowy wymaga przeksztacenia i reformy. Dopiero

pod sam koniec wieku spotykamy lad tego niewyrany,

w pocztkach nastpnego stulecia bardziej znaczce

objawy. Pierwszy znachodzimy w dzieku medyka kra-

kowskiego Jana Bera, zwanego Ursinus. Doktor ten me-

dycyny, z którym si póniej spotkamy, nalea do obozu

humanistów i zoy hod nowym prdom w swoim

Modus epistolandi. Wród licznych listów i mów, umie-

szczonych w ostatnich dwóch dziesitkach pitnastego stu-

lecia, znajdujemy tam na kocu przemow bez daty, wy-

goszon rzekomo na wstpie do wykadów instytucyi Ju-

styniana: Joli. Ursini medicinae doctoris ac legum licen-

tiati oratio habita in principio iustitutionum Justiniani im-

peratoris. Monaby wic przypuci, e Jan Ursinus stu-

dyowa kiedy prócz medycyny prawo rzymskie i nawet

licency prawa na którym z woskich uniwersytetów uzy-

ska. Mówca powiada, e szpetnemby byo, gdyby studya,

»które w dugich podróach, z wielkim nakadem ... w sa-

wetnych woskich uniwersytetach naby«, zamierza ukry
przed swymi rodakami. Dlatego wic zwróci sie znowu
»do studyów prawa cesarskiego, które od dwunastu lat

by zaniedba«, i postanawia publicznie je objania. Mamy
tu do czynienia z przemow bez daty, ze zbiorem mów
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i listów, które obok rzeczywistj^ch utworów prawdopodo-

bnie obejmuje utwory czsto fikcyjne. Dlatego okrelenie

wszelkie czasu i doniosoci tej mowy jest niemoliwemu

Ale choby ona bya czysto literackim, zmylonym utwo-

rem, to stwierdza jednak budzenie si nowej potrzeby

i prdów, które niebawem na wierzch si wybiy i w ciao

si przyobleky.

W pocztku samym szesnastego stulecia przyby do

Krakowa Woch, sprowadzony w r. 1497 do Wiednia z Pa-

dwy dla nauczania prawa rzymskiego. Jest nim Joannes

Silvius Sycylijczyk, który odtd w Krakowie przez szereg

lat mia zabawi. W r. 1506 moemy ju stwierdzi jego

pobyt w Polsce; uczy on tu politiores litterae, t. j. szerzy

znajomo autorów i humanistyczn kultur, a prócz tego

krzewi niewtpliwie znajomo prawa rzymskiego; pane-

girysta uniwersytetu, Anglik Leonard Coxe powiada w r.

1518: inassueto disciplinarum abstrusiorum fomento suum
identidem animum pascebat. Te abstrusiores litterae, mniej

dostpne nauki, to zapewne studyum rzymskiego prawa 1
).

Dalsze dzieje tego rozwoju przypadaj ju na nastpne

stulecie. Zaznaczamy, e obcy przybysze z Poudnia w pier-

wszym rzdzie przyczyniaj si do postpu i ruchu na

tern polu. W r. 1510 zapisuje si do metryki krakowskiej

Garcias, Pliszpan, doktor praw obojga, profesor prawa z Bo-

lonii, wezwany do Krakowa, aby kanonicznego prawa tu

uczy. Pokrewne zadania przypady wkrótce potem innemu

Wochowi. Z przybyciem królowej Bony Sforza w r. 1518

rozmaici poudniowcy zawitali do Krakowa, midzy in-

nymi jej kanclerz Ludwik Masati de Aliphia. Zapisuje on

si do metryki uniwersyteckiej, a równoczenie król i kró-

lowa prosz, aby uniwersytet pozwoli mu na pewien czas

) Por. Leonardus Coxus, De laudibus celeberr. Academiae

Cracov. 1518. -- Morawski, Z dziejów odrodzenia w Polsce 1884 (Pi ze-

gld Polski); tene Beitrage zur Geschichte des Humanismus in

Polen, Wien 1889 (Sitzungsberichte, philos.-hist. Classe Bd. 98).

Hist. Uniw. T. II. 7



98 ksiga nr. —- rozdzia ii.

zamieszka w kollegium jurystów. Uniwersytet si zgadza

pod tym warunkiem, aby objania scholarom »libmm
institutionumcc '). Leonard Coxe sawi go te w wspomnia-

nem dzieku, e »chocia dworowi jako sekretarz królo-

wej Bony jest oddanym, codziennie jednak tutaj zagadki

prawa rozwizuje. « Wielki biskup krakowski i humanista

Piotr Tomicki postanawia wreszcie ustali to, co dotych-

czas dorywczo si robio. W r. 1533 zajtym on jest wy-

szukaniem Wocha, któryby katedr prawa rzymskiego

obj 2
). Myli o jakim Hieronimie, moe o Balbi'm, który

w r. 1493 przyby do Wiednia i odtd po rónych miej-

scach Pónocy przebywa. Równoczenie w roku 1533,

w marcu eryguje Tomicki now kollegiatur w uniwer-

sytecie krakowskim dla instytucyi cesarza Justyniana 3
).

W nastpnym roku pisze do Stanisawa Rzeczycy: »Po-

woalimy z Padwy doktora praw«, który ma w Krako-

wie naucza prawa rzymskiego; zarazem si stara u sto-

licy apostolskiej o indult, pozwalajcy, aby klerycy mogli

tych wykadów sucha 4
). Takie indulta w cigu pitna-

stego wieku osigaj take i inne uniwersytety 5
). Ruch

wic w kocu pitnastego stulecia poczty uj Tomicki

w swe donie i energicznem uwieczy dziaaniem.

*) Concl. univ. 1518. Uniwersytet przysta na oddanie mieszka-

nia ale niechtnie i na przecig czterech miesicy. W grudniu t. r.

zwrócono si z dworu do uniwersytetu o przeduenie tego pozwo-

lenia; wskutek tego przysta na to uniwersytet z terminem do Zie-

lonych wit r. 1519.

s
) Acta Tomiciana 1533, list do Zebrzydowskiego. Ms.
8

) Cod. univ. Crac. IV, 117.

4
)
Ms. Czartor. 273,443: Advocavimus ex gymnasio Patavino

doctorem legum, quem in studio Crac. impensis nostris fovere et te-

nere volumus, ut Institutiones Justiniani primum, deinde leges pro-

fiteatur. Quia vero, ut scitis, pauci apud nos sunt scholares, qui non

sint clerici et sacris initiati, rogamus vos impetretis Maj. R. et nostro

nomine indultum apostolicum per breve, ut omnibus etiam clericis

et in sacris ordinibus constitutis instituta Justiniani et leges audire

liceat. Conf. ibid. 460.
5
)
Stintzing, Zasius 86.
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Jeeli fakultet prawniczy, w rednich wiekach tak

cile z teologicznym zwizany, mia pod wpywem i tchnie-

niem tych innowacyi straci swój cile duchowny cha-

rakter, to odduchownienie jego w tych samych czasach

innym prócz tego zaznaczyo si objawem. Z roku 1505

mamy pierwszy przypadek w Krakowie onatego profe-

sora prawa kanonicznego. By nim Mikoaj z Koprzywni-

cy l
); oeniwszy si zwróci si on do papiea z prob

o dyspens i indult, któryby go zabezpieczy od utraty

kollegiatury i mieszkania z ni poczonego. Papie Ju-

liusz Il-gi pismem z 6-go sierpnia r. 1506, uwzgldniajc
jego w uniwersytecie zasugi, nada mu indult zupeny,

zwolni od wszelkich cenzur, któreby za sob pocign
mogo dzierenie zajmowanego dotd stanowiska, pozwoli

wreszcie na dalsze nauczanie i zatrzymanie dotychczaso-

wego mieszkania 2
).

Tak wic w sferze nauki i w sferze ycia znaczyy

si w tych latach zapowiedzi i przesanki nowych cza-

sów i nowego ducha.

V.

Braków wydziau medyków, szczególnie pod

wzgldem rozmieszczenia, nie usunito i w biecym okre-

sie. Mówilimy ju o dawniejszem pooeniu. Dom prze-

znaczony dla lekarzy na ulicy Grodzkiej by zupenie nie-

') Znamy dwóch profesorów tego nazwiska, starszego i jego

siostrzeca, który w r. 149 L jest bakalarzem dekretów (Cod. univ.

III, 181). Tu chodzi oczywicie o modszego, który zosta magistrem

w r. 1488. Dopisano przy jego nazwisku w Liber Promot. (100) decr.

dr. et lector ordinarius, uxorem duxit, demum canonicus Craco-

viensis.

2
) Por. Cod. univ. III, 230. Mowa tu o domu »ab aliis habita-

tionibus modicum separata.« Jako lector ordinarius zajmowa on za-

pewne dom przy kollegium jurystów, w r. 1451 przez Elgota uni-

wersytetowi nadany.

T
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odpowiednim. Kiedy w roku 1450 polecono Bernardowi

Hesse, aby wykada w kollegium artystów 1
), zezwoli uni-

wersytet zarazem na wynajcie prywatnego mieszkania,

dostarczajc zasiku na opat czynszu. Wspomnielimy, i
w r. 1455 wybuch poar, który zaj ulic Grodzk i zni-

szczy tam kollegium prawnicze i kollegium ssiednie le-

karzy. Co si póniej stao, nie bardzo wiadomem; na

miejscu dawnego kollegium medyków sta jaki budynek

i póniej, bo w r. 1495 wspomnian jest wyranie domus
medicorum vicina Collegio domus canonistarum 2

). Zape-

wne wynajmowano go na mieszkanie osobom do uniwer-

sytetu nalecym i innym 3
),

prócz tego moe studenci

znajdowali tu schronienie. O pomieszczeniu osobnem szkoy

medyków mylano znów, jak si zdaje, w r. 1476, za re-

ktoratu Jana ze Supcy. Wtedy przecie Collegium minus

otrzymao gmach odrbny, w dawnej bursie bogatych;

równoczenie chciano na separatum Collegium pro medi-

cis przeznaczy dom, gdzie póniej byo Contubernium

philosophorum. Ale ródo, z którego t wiadomo czer-

piemy, dodaje, e i tego nowego kollegium nie zamieszkali

lekarze, lecz woleli po prywatnych tua si mieszka-

niach 4
).

Dziao si wic ostatecznie tak, e wykady lekar-

skie odbyway si w kollegium wikszem, a lektorzy mie-

szkali osobno, w domach uniwersyteckich lub innych.

Przedewszystkiem od koca wieku znajdowali oni czsto

pomieszczenie w domku na ulicy Brackiej, obok bursy

wgierskiej pooonym. Wybudowa go zapewne medyk

*) Por. T. I, str. 231 i 236. Bdnie tam wydrukowano r. 1453

zamiast 1450.
2
) Conclus. univ. a. 1495.

8
) Ibid. r. 1492 zaleca uniwersytet profesorowi medycyny Ja-

nowi z Regu, aby wypuszcza dom pewnym mieszkacom. Nie-

wtpliwie chodzi tu o dawne kollegium na Grodzkiej ulicy.
4
) Czerpi to z Radymiskiego, Cod. bibl. Jag. 225 (dopisek do

wiersza o Janie ze Supcy) i Cod. bibl. 226 (r. 1476).
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Jerzy z Drohobycza. Przynajmniej czytamy w uniwersy-

teckich konkluzyach, i w roku 1488 wspomniany lekarz

wniós prob do uniwersytetu, aby mu oddano pusty

kawa gruntu midzy burs wgiersk a domem Clethnara;

zamierza on tam wybudowa mieszkanie dla siebie z tym

warunkiem, e budowa po jego mierci przejdzie na wa-
sno uniwersytetu. W r. 1494 Jerzy z Drohobycza nie

by ju przy yciu l
). A w nastpnych czasach spotykamy

dosy czsto w aktach wszechnicy wspomnienia domku
(domuncula) ssiadujcego z burs wgiersk, który uni-

wersytet puszcza w dzieraw 2
). W r. 1511 obejmuje go

po dekretycie Janie z Kociana medyk Jan z Ostrze-

szowa 3
); w r. 1527 i 1529 ma go w arendzie od uniwer-

sytetu take lekarz Mikoaj Sokolnicki 4
), który krótko przed-

tem odby w Krakowie z dwoma innymi pierwsz pro-

mocy lekarsk. Medyk Jan de Regulis przemieszkiwa

jednak w innem miejscu; dugoletni ten ordinarius me-

dyczny w uniwersytecie mia dom na ulicy w. Anny,

w którym znajdowali przytuek take studenci 5
).

Niema wic w tym wydziale tej organizacyi, która

jest znamienn dla uniwersytetów redniowiecznych, nie-

ma kollegialnego ycia i ustroju, a brak ten i wyjtek tem

si tómaczy, e wobec maej liczby nauczycieli nie byo
tu kogo zespala i skupia.

Mówilimy ju o niewielkiej liczbie lekarzy w re-

dnich wiekach w caej Europie. Podobne stosunki pano-

*) Acta Rect. n. 1653.

') Por. mianowicie Conclus. univ. z r. 1535.

s
) Conclus. univ. (1511). Por. Acta Rect. 2281.

*) Acta Rect. 2915 i 2975.

*) Acta Rectoralia 1248 (r. 1489), 1674 (1494): studens morans

in domo de Regulis in platea s. Annae. — Prócz tego znachodz si

w Aktach rektorskich wzmianki o studentach mieszkajcych in donió

medicorum (n. 1671 z r. 1494). Albo to stare kollegium na Grodzkiej

albo dom zwany te bursa medicorum, wspomniany w r. 1494 (1724).

O nim jeszcze póniej bdzie mowa.
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way w Polsce. Kiedy legat papieski Hieronim z Krety,

bawicy w r. 1463 na Pónocy, zachorowa, zamierza on

do Krakowa si uda »poniewa gdzieindziej w kraju

nie mona znale ani lekarza ani lekarstwa« *). Lecz

i w Krakowie nie roio si bynajmniej od adeptów Esku-

lapa. Ludzko leczya si przewanie u znachorów i bal-

wierzy; medyk suy dla ciszych wypadków i zamo-

niejszych ludzi. Sama organizacya redniowiecznych uni-

wersytetów wyranie stan taki potwierdza. W Heidel-

bergi, ju jak wspomnielimy, przez pierwsze sto lat istnie-

nia uniwersytetu byo tylko jedno stanowisko wyposaone
dla nauczyciela medycyny. Nie inaczej dziao si w Kra-

kowie. Przez cay cig pitnastego wieku znajdujemy tu

tylko jedn katedr, wyposaon na dziesicinach, wyno-

szcych 20 grzywien, a dopiero w roku 1505 przybywa

druga katedra tego przedmiotu. Rozmaite uniwersytety

w róny sposób sobie radziy, aby nikoci tego wydziau
w jakikolwiek sposób zapobiedz. W Wiedniu kady do-

ktor przez wydzia promowowany wchodzi do fakultetu

i musia si zobowiza, e przez rok bdzie wykada.
Nawet zaprzestawszy wykadów, mia on jednak prawo

do udziau w naradach wydziau. Koloriskie statuty zezwa-

lay na to, aby dziekana medycyny wybierano wród le-

karzy nie wykadajcych, non regentes a
). W Krakowie

dano, aby lekarze przybywajcy z obczyzny ze stopniami

medycznymi inkorporowali si w uniwersytecie krakow-

skim i tu poddali si pewnemu egzaminowi »pro loco«, od

którego zaleaa nostryfikacya ich tytuu. W r. 1492 za-

pada znamienna dla tych stosunków uchwaa. W kon-

kluzyach uniwersytetu czytamy pod t dat co nastpuje:

»Doktorzy medycyny ju liczniejsi i inkorporowani do uni-

wersytetu uskarali si czstokro na dekanat tego wy-

dziau, e przez jednego cigle jest dzierony, a nie obchodzi

') Caro, Geschichte Polens V, 198.

2
) Kaufmann, Geschichte der deutschen Universitaten 11,202/3.
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kolei wedug mody innych fakultetów; postanowiono przeto,

e dekanat wydziau medycznego odtd z kolei innych

doktorów medycyny ma obchodzi wedug porzdku, w ja-

kim do uniwersytetu inkorporowanymi zostali i wedug
zwyczaju kanonicznego i teologicznego fakultetu, bez

wzgldu na to, e ci doktorzy nie s czynnymi profeso-

rami (actu legentes), aby std by cilejszy dozór nad

extranei passim in civiiate practicantes (nad wszystkimi

lekarzami praktykujcymi w Krakowie).« Jest to wic po-

dobne zarzdzenie, jak w Kolonii, zasilajce wydzia le-

karzami praktycznymi, którzy nie byli profesorami. W Kra-

kowie da uniwersytet, aby wszyscy lekarze dziaajcy

w miecie poprzednio odbyli akt inkorporacyi; w przeci-

wnym razie opiera si ich praktyce. Rozcignito nawet

na kraj cay ten warunek, przez uniwersytet stawiany;

kady lekarz w Polsce mia si podda zatwierdzeniu przez

uniwersytet krakowski, pro loco respondere 1
). Stosunki

wic uksztatoway si podobnie jak w Bazylei. Tam fa-

cultas medica skadaa si z wszystkich doktorów miasta.

Kto chcia w tern miecie praktykowa, musia o stopie

lub uznanie stopnia w tamtejszym uniwersytecie si po-

stara. Póniejszy autor Starowolski wyraa si tak o fa-

kultecie medycznym krakowskim, jak gdyby wszyscy me-

dycy miejscy do naleeli 2
).

Mogo to zasila obrady, mogo uatwia wybory,

lecz jake byo z wykadami? Czy jeden profesor, dla

którego od by z góry obmylany, jedyny salariatus op-
dza wszystkie potrzeby uniwersytetu i uczniów? Tak nie-

') Acta Rect. p. r. 1610: iuxta privilegia Crac. acad. nemo de-

bet exercere praxim medicam Cracoviae et per totam Poloniam nisi

prius respondeat pro loco in academia Cracoviensi.
2

) Starowolski, Laudatio academiae Cracov. : Reliui media
doctores, qui publice nihil praelegunt et tamen loca inter profes-

sores promeruerunt... Nullo penitus ab nniversitaie onere obstrin-

guntur, nisi cp_iod in candidatorum examine operam suam conferunt

et publicis actibus intersunt (p. 12, 14).
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wtpliwie nie byo juz dla tej przyczyny, e tego jedy-

nego lektora ordinarius czsto praktyka odwoywaa od

uniwersyteckich obowizków. Potrzebowa on wic za-

stpców. W Kolonii czasem bakaarze medycyny speniali

obowizki profesorów; w Krakowie w r. 1464 przy tym-

czasowej organizacyi wykadów w póniejszej bursie w-
gierskiej zarzdzono midzy innemi, e tam ma by wy-

kadan: ordinaria medicinae et per baccalarium eiusdem

facultatis, wspomniano wic tu bakaarza nauczajcego

we wydziale medycznym x
). W aktach uniwersytetu prze-

suwaj si przed naszemi oczyma do liczne nazwiska

lekarzy; jedni z nich wykadali medycyn bez salarium,

jako prywatni docenci, bo praktyka zapewniaa im skd-

ind dochody, inni wykadali inne przedmioty, które a-

twiej pozwalay zdoby uposaone stanowisko, inni wre-

szcie pojawiaj si w aktach przy naradach, chocia rze-

czywistymi profesorami nie byli.

Chroma wic ten wydzia przez cay cig pitna-

stego wieku. Walczy on z cig paucitas i defectus nau-

czycieli, z czstymi wyjazdami profesorów, które przery-

way tok wykadów, z brakiem si, które we Woszech
wyksztaci i z Woch sprowadzi trzeba byo. Bo Wo-
chy byy wtedy gównem medycyny ogniskiem, szczegól-

nie uniwersytety w Pawii, Padwie, Bolonii i Sienie. W sa-

mym Krakowie pierwsze promocye na doktorów medy-

cyny odbyy si dopiero w r. 1527. — A mimo liczebnej

nikoci strzedz przyszo temu wydziaowi z urzdu go-

dnoci tej nauki, któr wielu niepowoanych obniao, po-

spolitowao i habio.
Zapor wic przeciw takim naduyciom miao by to, e

kady lekarz przybywajcy ze studyów zagranicznych zobo-

wizanym by w uniwersytecie krakowskim wykaza sw
wiedz i prawno swych tytuów. Skarono si jednak

na to, e ludzie przebywajcy na studyach w Italii w kró-

') Conclus. univ. 1464.
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tkim tam czasie z naukami si uwijali; zamiast powici
przepisanych pi at na studya lekarskie, czasem w trzech

miesicach uporali si z prac i potem chcieli w kraju

mdro sw lekko nabyt aplikowa l
). W roku 1513

nazwa bakaarz Mikoaj z Tuliszkowa doktora Jana z Ostrze-

szowa »psem i oszustem bezczelnym« dodajc, e »z Woch
osem powróci« 2

). Uniwersytet naznacza kary przeciw

takim nieuznanym przez siebie lekarzom, a kary te byy
cisze, jeeli winowajca by ydem — perfidus Judaeus.

Bo ydów odsdzay pojcia i ustawy redniowieczne od

prawa leczenia chrzecijan. W paryskim uniwersytecie ju
w r. 1271 wydano zakaz, »aby aden yd na adnej oso-

bie chrzecijaskiego wyznania chirurgii lub medycyny

wykonywa nie mia« 3
). W Krakowie podobne byy uprze-

dzenia i ustawy; w praktyce jednak inaczej si dziao, bo

ju w r. 1491 spotykamy dr. Jakóba yda. w r. 1494 yda,

nazwanego doctor antiuus, w r. 1526 Eliasza ydowskiego

okulist 4
). ydzi bowiem od dawna do medycyny si gar-

nli i od dawna odznaczyli si na tern polu. Wyuczali si

jej we wasnych szkoach i w uniwersytetach, a mimo
niechci chrzecijaskiego spoeczestwa, cieszyli si wzi-

ciem u ksit, nawet u papiey. Juliusz Il-gi i 111-ci, Leon

X-ty, Klemens VII i Pawe Ill-ci uywali ydów, jako le-

karzy domowych 5
).

Równoczenie walczono przeciw szalbierzom wszel-

kiego rodzaju, leczcym bezprawnie i durzcym ludzko,

ludziom nie naukowym, znachorom »empiricam medici-

nam exercentes«,jak brzmiao wspóczesne okrelenie. Przy

braku lekarzy rzemioso tych niepowoanych zbawców
cierpicej ludzkoci musiao silnie wybuja, a wszelkie uni-

M Conclus. univ. 1511.

') Conclus. univ. 1513.
s
) Denifle, Chartularium univ. Par. I, str. 488.

4
)
Acta rector. n. 1469, 1655, 2865.

5
)
Haeser, Lehrbuch der Geschichte der Medicin (1853) I, 362.
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wersytetów piorunowania czstem powtarzaniem si stwier-

dzaj tylko piorunów tych bezsilno.

Empiryczn tak medycyn uprawia najsawniejszy

z ówczesnych szalbierzy, Baliski, czowiek z Balina

pod Olkuszem pochodzcy, który swemi radami i dziaal-

noci wielu odurzy i zabi, a sam duo zagrabi pieni-

dzy, a wreszcie wadze zwróciy na baczniejsz uwag.
Udawa on Greka i medyka, a nie by z urodzenia i po-

woania ani jednym ani drugim; praktykowa na Wgrzech
»wielu zabijajc— plures occidens«, jak si Miechowita

wyraa, potem doszed do rozgosu w Polsce, gdzie liczni

chorzy zbiegali si do niego, aby w jego radach, cza-

rach i zamówieniach szuka pomocy. Do Krakowa nie

omiela si zajrze, ale Krakowianie szukali go i nawie-

dzali skwapliwie. Ze od bogatszych po sto dukatów za

rad pobiera, setnikiem go nazywano. Udao mu si na-

wet dotrze do chorego króla Alexandra, którego mier
zapewne przyspieszy gwatownymi medykamentami, a-

niami i trunkiem. Zamykano go z kolei na Litwie

i w kocu w Krakowie, lecz zawsze umia si wyswobodzi,

aby cho potajemnie praktyki swoje podejmowa. Wre-
szcie znik bez wieci, ale z pienidzmi 1

). Propheta ten,

jak go nazywano, jest najciekawszym okazem caej tej

warstwy ludzi; w pocztku szesnastego wieku zrobio si

okoo niego rozgonie, bo umia na umysy dziaa i prze-

wyszy talentem szalbierstwa wszystkich swoich, licznych

naówczas rywali 2
).

W drugiej poowie stulecia, kiedy równoczenie z pier-

wszymi posiewami humanizmu wzmagay si wród lu-

dnoci przywizanie do ycia i obawa chorób, dla szal-

bierzy czy balwierzy mdrkowatych otwierao si wdzi-
czne i coraz szersze pole dziaania. W epoce, w której

) Maciej z Miechowa w -i-tej ks. Chronica Polonorum.
2
) Cza.cki, O prawach litewskich II, 40 twierdzi, e Baliski

wydal rzecz De praestantia medicinae. I tu mia opowiada banie
o 60-letnich kobietach rodzcych.
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serca ywiej zadrgay dla wszystkich marnoci tego wiata,

które bywaj jego piknociami, rozbudzaa si namitno
ycia, wyrana skonno do wszystkiego i wszystkich,

którzy to ycie od cierpienia i utrapienia wyzwoli obie-

cywali. Ten kult dla medyków i medycyny wyranie si
zaznacza u pierwszego, wybitnego humanisty polskiego,

Grzegorza z Sanoka. Kallimach opowiada o nim (Vita, roz-

dzia 8), »e medycyn nad wszelkie nauki przenosi i jakby

drug natur uwielbia«, e, gdyby nie stan duchowny,

byby si jej odda wycznie. A cze ta dla medycyny
wzrastaa przez wiek cay pod wpywem licznych klsk
i morów, które wtedy trapiy i nawiedzay ludzko. Ro-

czniki pitnastego wieku zapenione s wiadomociami o za-

kanych chorobach, pustoszcych co chwila cae miasta

i kraje, roczniki uniwersytetów ówczesnych zaznaczaj a
nazbyt czsto, e dla zarazy »propter pestem« ustaway
wykady, wskutek czego rzesza nauczycieli i uczniów roz-

pierzchaa si na wsze strony. W drugiej poowie pitna-

stego stulecia i w szesnastym wieku nastpoway po sobie

raz w raz straszne epidemie w biizkich i gronych odst-

pach, a ludzko ya pod obuchem tej zmory i grozy

w cigym niepokoju l

). W Polsce obfity szereg morów
znacz ówczesne roczniki; dla Krakowa szczególnie ci-

kiemi byy lata 1482, 1496 i 1497 L>

). Pod pierwsz dat
dopisano w Liber promotionum: pestis generalis magna
Cracoviae, prócz tego w spisie wykadów krakowskich co

chwil powracaj podobne zapiski.

Wreszcie w kocu samym epoki pojawia si i za-

gcia w Europie choroba, która si staa biczem bo-

ym na ludzko, istnem Mane Thecel Phares zawisem
nad stoami odrodzenia, na których rozoono wszelkie

) Thorbecke, Geschichte der Univ. Heidelberg (przypisek do
str. 41). Toepke, Matrikel der Univ. Heidelberg I, XLI.

2
) Por. o tych chorobach Wiszniewski Hist. lit. IV, 186; G-

siorowski, Zbiór wiadomoci do hist. sztuki lek. I, 78.
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sodycze przeszoci i wszelkie ycia przynty. Mówi o tak

zwanym morbus gallicus, czyli dworskiej chorobie. Osta-

tnie trzy dziesitki pitnastego stulecia zaznaczyy si
rozgoszczeniem si tej strasznej choroby w Europie; na

Pónocy zacza si ona szerzy od r. 1495. Kraków pad
bardzo wczenie jej ofiar, jeeli pewn jest wiadomo
Miechowity w historyach, e ju w r. 1493 kobieta po-

wracajca z Rzymu tutaj j zawloka '). Plaga ta nieba-

wem zacza zabiera liczne ofiary wród spoeczestwa,

szczególnie midzy ludmi dworskimi i rozwizymi 2
);

przeleciaa ona jak przesannik mierci nad ca epok
humanizmu na Pónocy, szerzc cierpienia i spustoszenie.

Zaprawd wic lekarze ówczeni mieli z czem wal-

czy. O ile zadaniom swoim sprostali, szczegóowo wyka-

za nie mona. W pitnastym wieku caa medycyna przy-

toczon jeszcze bya tradycy przeszoci, niemiao pory-

waa si na niedostatki najwicej dotkliwe, brak obser-

wacyi i znajomoci ciaa ludzkiego. Dopiero nastpny wiek

sprowadzi tu przeom i postp stanowczy. Anatomia w pi-

tnastym wieku bya mao znan i uprawian na Pónocy;

to te chirurgia uchodzia za co podrzdnego, za zajcie,

którem aziebnicy i balwierze para si mogli. Chirurdzy

nie byli w poszanowaniu, naleeli niemal z balwierzami

i aziebnikami do jednej kategoryi 8
). Ci za suyli rad

na wszystko; a chocia uniwersytet urzdowo przelado-

wa empirici, to w rzeczywistoci cieszyli si oni wiel-

l
) Por. Haeser Lehrb. der Geschiohte der Medicin (2-gie wyd.)

II, 223, 225. Wiszniewski Hist. lit. IV, 185. Scriptores r. Polon. II, 18.

) Mon. Pol. V, 275.

8
) Por. Haeser, Grundriss der Geschichte der Medicin (1884)

str. 147. Ciekawem dosy jest dzieko Henryka von Pfolspeundt,

krzyaka, który bral udzia w wojnie trzynastoletniej midzy Polsk
i Zakonem i ogosi na podstawie swych dowiadcze w r. 1460

dzieo Biindth-Ertzney czyli o leczeniu ran. Dzieko to, nie znamio-

nujce postpu w anatomii ogosi Haeser w Berlinie w r. 18fi8.
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kiem wziciem midzy rzesz uniwersyteck ) i poza temi

koami.

Przypatrzmy si teraz gównym osobistociom, które

w dziedzinie medycyny odznaczyy si w tej epoce na

uniwersytecie krakowskim. Mówilimy ju poprzednio o Ber-

nardzie . Hesse, który w poowie wieku by lektorem me-

dycyny w uniwersytecie; umiera on w r. 1465, a altary-

st w. Bartomieja na zamku zostaje po nim Wojciech

z Opatowa, który by dziekanem medycznym w r. 1459.

Obok niego pojawia si w aktach uniwersyteckich prze-

lotnie w r. 1459 lekarz Piotr Buthko 2
). W tych latach

medycyna wyranie w uniwersytecie znaczniejsze sobie

zdobya stanowisko. W r. 1464 zostaje rektorem na zi-

mowe pórocze lekarz Piotr Gaszowiec de Lomie-
rza i piastuje rektorat take w lecie roku 1465, po nim

dziery to stanowisko przez rok cay inny medyk A n-

drzej Grzymaa. Poznalimy tego ostatniego ju po-

przednio, ledzilimy jego pierwsze kroki i skuteczn dzia-

alno w uniwersytecie. Z biegiem czasu posuwa on si

na wysze fakultety, osign doktorat kanonistyczny i ba-

kalaryat teologiczny 3
). Kiedy uniwersytet zamierza mu

nada w r. 1462 jako pierwszemu prebendarzowi probo-

stwo w. Mikoaja, polecono go papieowi dla jego nauki,

charakteru i zasug znakomitych. Za jego przyczynieniem

si probostwo to przeszo w posiadanie wszechnicy 4
).

Wkrótce po rektoracie umar on, jeszcze w r. 1466, przed-

wczenie, valida pestilencia vigente 5
).

Nie mniej wybitnym uniwersytetu czonkiem by
wspomniany Piotr Gaszowiec z Lomierza albo Ludzi-

') Do barbitonsores i ich praktyki por. Acta Rectoralia, indeks

Wislockiego str. 877 i 1046.

2
J
Por. Conclus. univ. r. 1459, 1465.

8
) Por. Cod. univ. II, 254

4
) Liber Prom. p. 50.

») Cod. bibl. Jag. 369.
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mierz, pod Nowym Targiem. Odznaczy si on jako uczony,

a szlacheckie jego pochodzenie uatwio mu wstp do

dworu i na publiczn aren *). Zajmowa si duo astro-

nomi i napisa traktat z tego zakresu 2
); bo astrologia

stanowia ogniwo poredniczce i pomost midzy medy-

cyn redniowieczn, a matematycznemi naukami. Piotr

Gaszowiec pierwszy po Marcinie Królu wykonywa znów
samodzielne obserwacye astronomiczne w Krakowie 3

).

W r. 1470 znajdujemy go po raz trzeci na stanowisku

rektora; by on ju wtedy lekarzem królewskim, physicus

regius i rajc (consul) miasta Krakowa. Jako przewo-

dnik uniwersytetu a dygnitarz miejski przemawia czsto

w latach 1470—1472 w imieniu wszechnicy i miasta, wi-

ta i egna wybitne osobistoci, a pody jego krasomów-

cze zachoway si a do naszych czasów 4
). Kiedy w roku

1471 Wadysaw syn najstarszy Kazimierza Jagielloczyka,

na czeski tron powoany, pody do Pragi, do licznego

orszaku modego ksicia, w którym znajdowa si take
historyk Dugosz, powoano równie Jana Gaszowca 5

).

Wkrótce potem, w roku 1474 nie nalea on ju do y-
jcych 6

).

Pod rokiem 1472 znajdujemy w konkluzyach uni-

wersytetu ciekaw dla medycyny zapisk. Chocia medy-

ków w Krakowie byo nie wielu, chocia najwyszego
stopnia wydzia ten przez cay wiek pitnasty nie nada-

wa, to jednak wychodzia z uniwersytetu cigle pewna
liczba ludzi, którzy nisze stopnie bakaarzy i licencyatów

») Por. Liber Benef. Dugosza I, 266.

*) Jego kodeksy astron. wród Cod. bibl. Jag. 557, 808, 820,

830, jego traktat n. 2703.
3
)
Birkenmajer, Marcin Bylica str. 19.

4
)
Cod. bibl. Jag. 126. Por. Caro, Geschichte Polens V, 322,

a szczególnie Zeissberg, Poln. Geschichtsschreibung 238.
6

) Dugosz Hist. V, 555.
e

) Acta Rectoralia n. 333. Mia czterech synów, którzy zapi-

sani s w roku jego rektoratu (1470) na czele wszystkich scholarów.



UNIWERSYTET W DRUGIEJ POOWIE STULECIA. 111

medycyny osignli. Otó w r. 1472 zwrócio si trzech

licencyatów medycyny do uniwersytetu z prob, aby tene
»baczc na ich dugoletnie zajcia w uniwersytecie . .

.

i z uwzgldnieniem ich promocyi na licencyatów medycyny«
zapewni im miejsca ju osignite w szeregu medyków,
zabezpieczy ich od tego, aby doktorom z innych uniwer-

sytetów, którzy si w Krakowie inkorporowali, nie dawano
przed nimi pierwszestwa. Bo wysze miejsce w szeregu

doktorów inkorporowanych otwierao pewniejsze widoki

na zdobycie stanowiska jakiegokolwiek uposaonego. Uni-

wersytet przychyli si do tego podania. Licencyatami

tymi byli Stanisaw z Pleszowra, Jan Weis z Poznania

i Jakób z Boxic. Pierwszy jest nam mniej znanym, by
on dziekanem artystów w r. 1462 i 1468, ju jako licen-

cyat medycyny; umar zapewne w roku 1473 1

). Dwaj
drudzy za to s osobistociami, które na rónych polach

zaznaczyy si stanowczo.

Jan Weis by jednym z licznych Poznaczyków,
którzy si przyczynili do podniesienia naszej kultury

w tych czasach, do uwietnienia uniwersytetu 2
). W r.

1458 za dziekanatu Andrzeja Grzymay osign on wraz

z Jakóbem z Boxic bakalaryat in artibus, w roku 1462/3

wkrótce po Jakóbie posun si na magistra. W pó-

niejszych latach dziaa we wydziale artystycznym i do-

piero w roku 1472 pojawia si jako licencyat medycyny.

Zdaje si, e za granic nie pojecha i nigdy nie osign
medycznego doktoratu 3

). W r. 1488 zwalnia go uniwer-

sytet od obowizków królewskiej kollegiatury. Dziery
on wic j jeszcze w tym roku, innemi sowy nalea do

!

) Acta Rectoralia n. 277 (r. 1473).

2
) Muczkowski — De Pauli Paulirini viginti artium libro (1835)

str. 11.

*) Miechowita w kronice pod r. 1498 nazywa go wspominajc
zgon Weisa licencyatem medycyny. Wzmianka w Acta Rectoralia

n. 1113 (r. 1487): dr. med. Joh. de Posnania chyba do kogo innego

si odnosi.
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wydziau artystów i do wykadów Arystotelesowskich by
zobowizanym. Teraz ma obmyli zastpstwo — ponere

magistrum pro ipso laborantem l
). Ju przedtem dzieli on

musia czas swój midzy zajcia uniwersyteckie a inne

równie zaszczytne obowizki. Nauka bowiem jego i cha-

rakter otworzyy mu podwoje dworu królewskiego i wpro-

wadziy na wane stanowisko nauczyciela synów królew-

skich. Czy ju obok Dugosza naucza, czy dopiero po te-

go mierci w roku 1480 zosta Dugosza nastpc, nie

umiemy okreli 2
). Biblioteka Jagielloska zawdzicza mu

kilka rkopisów medycznych i innych 3
). Miasto Kraków

jeszcze doniolejsz winno mu fundacy. By on tu pro-

boszczem w. Szczepana. Jako czowiek biegy w medycy-

nie postanowi on dla zdrowotnoci publicznej zaoy
cimiterium extra urbem, poskupywa na przedmieciu

Piasek grunta i przeznaczy je na cmentarz. To miao
kres pooy zgubnym dla mieszkaców cmentarzyskom

przy kocioach w obrbie miasta si znajdujcym 4
).

Sam dobrodziej rozsta si z tym wiatem w roku 1498.

W testamencie swym z tego roku 5
)
powierzy on opiek

nad swemi rozporzdzeniami królowi, ksitom Frydery-

kowi i Zygmuntowi. A wic zobowiza do tego swych

uczniów, jak si wyraa, w nagrod »pro suo vetusto et

fideli servitio.«

J a k ó b , syn Piotra de Boxicze zapisa si na uni-

wersytet krakowski w r. 1456. O jego studyach wspomi-

nalimy powyej. Z poprzednikiem to go czy, e zna-

4
) Concl. univ. r. 1488.

2
)
Miechowita 1. c. nazywa go krótko: praeceptor et informa-

tor filiorum regis Casimiri.
3
)
Antidotaria n. 777, 799. Podobnym jest cod. 827. Z jego spu-

cizny dostaje si do biblioteki Cod. 257, sawna ksiga Pawa de

Praga, równie Cassiodorus'a listy n. 666.

4
)
Por. Miechowita 1. c, Oettinger Rys dawnyeh dziejów Wydz.

lek. 95, Rocznik krakowski (1898) str. 15.

5
)
Archiw. uniw. dokum. n. 11686.
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czenie jego polega wicej na dziaalnoci pozauniwersy-

teckiej, ni na pracach w obrbie wszechnicy. Jako mistrz

na wydziale artystycznym by on tego wydziau dzieka-

nem w latach 1469 i 1473. Równoczenie ksztaci si

w medycynie; zachowaa si po dzi dzie mowa wypo-

wiedziana przez Jana Gaszowca przy jego promocyi na

bakaarza medycyny *), licencyatem tego przedmiotu by
w r. 1472. Nie zamyla on jednak na tym ograniczy si

stopniu. W r. 1474 jest Jakób z Boxic ju bakaarzem w.
teologii i kanonikiem w. Floryana i jako taki dostaje

urlop na podró do Rzymu i Jeruzalem z tym warunkiem,

e w powrocie postara si o stopie doktorski we Wo-
szech (in reventu suo Italiae recipiet insignia doctoralia

in medicinis) 2
). W podró t wybra si on w r. 1475.

W r. 1477 pojawia si znów w uniwersytecie krakow-

skim ju jako doktor nauki lekarskiej, lecz prosi nieba-

wem w r. 1479 o licency na czas duszy 3
). Wyranie

nowe obowizki odwoyway go z Krakowa; w r. 1480

wystpuje on bowiem w Wielkopolsce jako oficya i wikary

in spiritualibus gnienieskiego arcybiskupa. Równoczenie
uprasza uniwersytet, aby mu tene nada in titulum et

professionem kancelary poznask i jej dochody 4
). Po-

tem znika on z przed naszych oczu w Krakowie, za to

wród kapituy gnienieskiej wybitne zajmuje stanowi-

sko 5
). Musia to by czowiek wyszego wyksztacenia,

przystpny dla prdów i powiewów nowej kultury odro-

dzenia. Wyranie to powiadcza bliszy i przyjazny jego

z Kallimachem stosunek. Kallimach opowiada nam mia-

*) Cod. Jag. 126.

a
) Conclus. univ. 147-1.

3
)
Por. Conclus. domus maioris r. 1477, Conclus. univ. r. 1479.

4
)
Wszystko wyjte z Conclusiones universitatis. Por. take

Ulanowskiego Acta iudic. eccles. str. 276, 278, 304. Na str. 278 (z r.

1480, z kwietnia) nazwany on jest s. theologiae professor, decreto-

rum doctor.
5
)
Por. Korytkowski, Arcyb. gnien. II, 473, 478.

Hist. Uniw. T. II. 8
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nowicie, jak w ogrodzie Jana Miryki w Krakowie czyta

z Jakóbem z Boxic i Mikoajem Mergus z Nissy, »dwoma
uczonymi i wymownymi ludmi « history weneck Sa-

bellicus'a, jak z lektury tej rozwina si rozmowa o sto-

sunkach Wschodu '). W wierszach swoich sawi Kalli-

mach Jakóba, jego uczty skromne, lecz okraszone dowci-

pem i przyjemnemi rozmowami.

Me tua delectent parce ientacula sumpta]

In quibus est puris gratia mixta iocis.

Pobyt we Woszech i kultura tam nabyta zaleciy go za-

pewne Kallimachowi; a z reszt niejeden to medyk, który

wtedy przeszed do stronnictwa ruchu i sta si tego ru-

chu chorym.
Wiksz jednak w obrbie samego uniwersytetu ode-

gra rol inny lekarz, Jan deRegulis, Mazur i szla-

chcic pochodzcy z Regu pod Warszaw, zwany take
haeres de Komorniki, a piecztujcy si herbem Stary Ko.
Odby on egzamin na magistra w Krakowie w r. 1468,

wkrótce potem uda si na studya do Woch. W roku

1475 jest ju graduowanym lekarzem,, a uniwersytet po-

stanawia go zcign z Poudnia do kraju, jak niegdy
upomina si o powrót Marcina Króla. Na zgromadzeniu

uniwersytetu odbytem 7-go stycznia r. 1475 naznaczono

Jana de Regulis na stanowisko lektora ordinarius in me-

dicinis i wskutek tego polecono rektorowi przesa do Bo-

lonii odpowiednie pismo, nawoywujce elekta do powrotu,

objcia domu i pacy; zarazem Jakób z Boxic, udajcy si

na poudnie, mia w imieniu uniwersytetu powtórzy to

wezwanie 2
). Czy Jan de Regulis natychmiast powróci,

nie wiemy. To jednak wiemy, e jest w Krakowie w r.

l
) Kallimacha: De his quae a Venetis tentata sunt, Persis ac

Tartaris contra Turcos movendis. — Rozmowa ta odbya si moe
okoo r. 1487. Por. Zeissberg, Poln. Geschichtsschreibung 389.

') Conclus. univ. 1475.
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1478 i piastuje tu dziekanat medyczny 1
). Ale powody

do skargi i troski mimo tego nie ustay. W roku 1480

radzi znowu uniwersytet de defectu lectoris medicinae,

ali si na dugotrwa (diutina) absentia Jana de Regulis,

wzywa go do przybycia i udaje si nawet w tym celu

do króla Kazimierza z prob o askawe porednictwo.

Jan de Regulis by wprawdzie w kraju, lecz suba le-

karska odwoywaa go co chwila od katedry. W kilka-

nacie lat póniej podobna ponawia si skarga; w r. 1498

naradza si uniwersytet nad pensy wspomnianego profe-

sora, wstrzyman od trzech kwartaów, zali si najego dug
nieobecno (dudum absens), postanawia pienidze wy-

paca lektorowi, »który teraz czyta w jego miejscu«, a za-

razem napisa do króla i kardynaa Fryderyka, aby si

przyczynili do jego powrotu 2
). To, ze Jan de Regulis by

consul Cracoviensis, rajc miasta Krakowa, nastpnie bur-

mistrzem, take niewtpliwie spowodowao opieszao
w obowizkach. Wadliwo gówna leaa jednak w in-

stytucyi, która tylko jedn katedr chciaa zadosyuczyni

wymogom i potrzebom caej lekarskiej nauki. Przedsta-

wiciel jej oddala si co chwila i przerywa tok zaj
i pracy; a e przy tern by cigle dziekanem wydziau,

cierpiay na tern take administracyjne obowizki. W roku

1492 lekarze inkorporowani w uniwersytecie wystpili

dlatego ze skarg na wadliwo dekanatu, » który ci-

gle przez jednego jest sprawowanym, a nie obchodzi ko-

lej« (qui ab uno continue administratur et non per vices

distribuitur). Wtedy postanowiono, aby dziekanat dla wszyst-

kich incorporati by przystpnym, chociaby nie wyka-

*) Acta rectoralia n. 654
2
) Wszystko wedug Conclus. univ. r. 1480, 1498. — Jan de

Regulis cieszy si wielkiem wziciem wród panów polskich; Jan

Sapieha, wojew. podlaski, darowa mu ogród przed bram Mikoaj-

sk »dono et gratuito ex mera sualiberalitate.« Por. Majer: Wiado-

moci z ycia profesorów wydz. lek. w uniw. Jag. (1862) str. 19.

8*
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dali w uniwersytecie (non obstante quod iidem doctores

actu legentes non essent) 1
).

W skardze tej bya mowa o lekarzach ju licznych

w Krakowie. Rzeczywicie w kocu wieku przesuwaj

si przed naszemi oczyma rozmaici przedstawiciele tej

nauki, którzy cilejszy lub luniejszy zadzierzgnli wze
z uniwersytetem, ograniczyli si na inkorporacyi, lub moe
wykadami prócz tego utwierdzili t spójni. Byo midzy
nimi dosy duo cudzoziemców. I tak Blasius z Witten-

bergi pojawia si w r. 1487 w Krakowie z tytuem do-

ktora medycyny 2
),

poddaje si jednak responsyi i inkor-

poracyi dopiero w r. 1498, przyczem wyprawi sut uczt

(collationem notabilem disposuit). Czy tene po wpisaniu

na list uznanych przez uniwersytet doktorów (locum in

ordine recepit) 3
) rozwin jak dziaalno w uniwersy-

tecie, nie wiemy.— Jana, syna Hieronima z Bazylei, spoty-

kamy w roku 1476 w Gnienie, gdzie przed wiadkami
robi ciekawy kontrakt o przywrócenie wzroku szlachciance

Annie Modliszewskiej. W razie udania si kuracyi otrzy-

maby 12 florenów, w razie zawodu zobowizanym jest

zwróci zaliczk 4
). Nastpnie w roku 1488 inkorporuje

si on w uniwersytecie krakowskim i pojawia si jeszcze

w roku 1494 jako wiadek w uniwersyteckim sdzie 5
).

W tym samym roku, w którym si inkorporowa Jan z Ba-

zylei, przemawia w uniwersytecie krakowskim pro loco

inter doctores adipiscendo inny lekarz, rodem z Krakowa,

Jan Ursinus. Mówilimy ju o nim poprzednio i jeszcze

póniej mówi nam przyjdzie. Oracya jego wypowiedziana

przy tej okazyi 15-go grudnia r. 1488 jest bardzo ciekawa

jako manifest postpu i wytwór humanistyczny z zakresu

J
) Conclus. univ. 1492.

2
) Acta Rector. 1105. — Moe to ten sam, który w r. 1471 zo-

sta bakaarzem, w r. 1480 magistrem artystów w Krakowie.
8
) Conclus. univ. 1498.

4
)
Acta iudicii eccles. (Ulanowski) str. 276.

5
)
Acta Rector. 1644.
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medycyny 1
). Mody lekarz, który w Padwie odebra swe

wyksztacenie, kruszy w tej mowie kopi za godno,
chwa lekarskiej nauki. Mówi o jej pocztkach i rozwoju,

o jej poytku, wreszcie zwraca si do suchaczy — a byli

przy tern obecnymi najcelniejsi mowie z Krakowa— aby

zachci do gorliwych studyów i yczliwego pielgnowa-

nia lekarskiej nauki.

Rozrónia on midzy medici rationales i empirici.

Pierwsi chc dotrze do ostatnich przyczyn choroby, uwa-

aj krajanie trupów za rzecz konieczn, drudzy ograni-

czaj si na dowiadczeniu, praktyce a raczej na nieuctwie.

Dziwi si, jak czowiek, który nie widzia dyssekcyi ciaa,

który przytem nie zna filozofii, ani literatury aciskiej,

omiela si wykonywa szlachetn sztuk lekarza. Chwali

nastpnie mistrzów tej nauki od Galena poczwszy i si-

gajc w tym przegldzie najnowszych czasów, sawi
swoich nauczycieli Piotra Rocobonella i Franciszka Bencio,

syna Hugona, synnego niegdy w Padwie profesora. Zali

si w kocu na brak hojnoci miast i ludzi wzgldem
medycyny. Std pochodzi, »e tak mao wybitnych tego

wydziau profesorów znale mona w tych czasach.« Inne

poszanowanie dla nauki i wyksztacenia ma Wenecya,

z wszystkich miast locupletissima, nobilissima, optima.

"W Wenecyi by mówca niedawno, a wspomnienia z tego

miasta zoyy si na hod gorcy w jego przemowie. Jest

ona nadzwyczaj znamienn dla chwili, w której wypo-

wiedzian zostaa. Obydwie gówne przyczyny, które si

zoyy na odrodzenie nauki lekarskiej w kocu wieku

i w nastpnem stuleciu, t. j. pogbione studyum klasy-

cznych autorów i zaostrzenie umysów i oczu dla sa-

modzielnych obserwacyi 2
) znalazy w niej wymowny

oddwik i wyraz. Jan Ursinus, który wyszed z nie-

mieckiego krakowskiego mieszczastwa, w ówczesnym.

') Jo. Ursini, Modus epistolandi, Crac. 1522.

*) Haeser, Geschichte der Medicin I, 378.
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ruchu umysów kroczy wic miao naprzód i rzuca ha-

sa oywcze.
Szesnasty wiek rozpoczyna si rektoratem medycznym.

Ostatni raz by lekarz rektorem w r. 1470, mianowicie

Piotr Gaszowiec. W roku 1500 osiga t godno po raz

pierwszy Jan de Regulis i odtd id z kolei bardzo cz-

ste rektoraty lekarzy, powtarzajce si w latach 1501, 1502,

1505, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512. Juz ten sam objaw

wyranie powiadcza i dobitnie, e medycyna rosa wtedy

w uniwersytecie na znaczeniu i powadze, e jakie nowe
ycie zaczo si krzewi w tym wydziale dotychczas za-

niedbanym. Zwracam na to uwag, e jeszcze w ostatnim

dziesitku pitnastego wieku zwoywano na obrady i sdy
tylko trzech dziekanów z wyczeniem medycznego x

).

Trzeba wic byo gorliwych stara, a przedewszystkiem dziel-

nych ludzi, aby to pooenie odmieni, aby ten wydzia
upoledzony wydwign z upadku i ponienia. Czasy,

w których medycyna w caym wiecie zacza si odra-

dza i podnosi, dopominay si o to, a w Polsce znalaz

si czowiek, peen nauki, zapau i gorliwoci, stworzony

na to, aby szerzy wokoo ycie i tchn ycie w to, co

ukrzepienia potrzebowao. Maciej z Miechowa naley

do najznakomitszych postaci tej epoki, do najwybitniej-

szych osobistoci naukowych, jakie wydaa nasza kultura,

a przy tern do najszlachetniejszych dusz, jakie zawayy
na rozwoju uniwersytetu i narodu. Lekarz z zawodu upra-

wia on obok tego inn nauk, t która ma by ycia

mistrzyni i drogi ycia prostowa, history; jako na-

stpca Dugosza, którego w r. 1480 odprowadzi do grobu,

wielce si na tern polu zasuy. A sowom mówionym

*) Dzieje si to wedug Acta Rectoralia 11-go sierpnia 1490,

18-go lutego 1492, 19-go lutego 1495. Na ostatniem miejscu czytamy:

convocatis decanis trium facultatum, theologiae, canonicae et artisti-

cae, ad quos fmaliter pertinet omnes differentias . . . determinare

(Wisocki n. 1752).
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i pisanym towarzyszyy czyny, nie mniej doniose i chwa-

lebne.

Urodzony w r. 1457 z ubogich dosy rodziców za-

pisa si on na uniwersytet krakowski w r. 1473, zosta

tu bakaarzem w r. 1476, magistrem na wydziale arty-

stów w r. 1479. Wkrótce potem uda si za granic, aby

si w sztuce lekarskiej wyksztaci. By w Pradze, Pa-

dwie i Florencyi, w r. 1485 znajdowa si w Mirandoli.

Gdzie otrzyma stopnie doktorskie, dokadnie nie wiemy;
zapewne jednak z Padwy przywióz tytu doktora 1

). W r.

1485 poiawia si on w Krakowie i odtd z wyjtkiem
r. 1499, w którym pody na jubileusz do Rzymu, w kraju

przebywa i pracowa.

W Liber diligentiarum uniwersytetu nazwanym on

po raz pierwszy w roku 1500 i wystpuje tu z wy-
kadami medycyny a do roku 1505. Czy czyta kiedy

we fakultecie artystów, nie umiemy powiedzie, równie
czy dziaalno jego nauczycielska na tych ograniczya si
latach. Znaczenie jego i zdolnoci administracyjne zale-

cay go na stanowisko kierownika uniwersytetu; by te
rektorem w roku 1501, 1505, 1507, 1511, 1512 i wreszcie

w latach 1518/19 przez trzy pórocza z rzdu. W tych

omiu latach zaprowadza on wszdzie ad i nowe ycie,

akta z tych czasów znacz si doniosemi uchwaami i od-

róniaj si szczególn sumiennoci w ukadzie. Wyra-
nie Miechowicie starczyo czasu, aby wchodzi w szcze-

góy, od których porzdku ogólna strojno i dostrojenie

zaley. On przeprowadza uchwa (1507/8) przeciw zbyt

czstym odrywaniom profesorów od lekcyi przez pogrzeby,

naboestwa aobne i inne uroczyste wystpy, on w r.

1512 znosi na pewien czas uczty przy promocyach, aby

pienidze na to wydawane obracano raczej na korzy uni-

wersytetu. W r. 1505 stwarza wreszcie now katedr me-
dycyny w uniwersytecie. Rozmyliwano ju o tern w r.

O jego podróach por. Bostel, Zakaz Miechowity (1884) str. 6.
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1494, pierwsze w tym wzgldzie kroki poczyni Miecho-

wita w r. 1503, ale dopiero w dwa lata póniej fundacya

w caej peni przysza do skutku 1
). Miaa z niej by ko-

rzy zarówno dla uniwersytetu jak dla miasta. Miasto

wzio wtedy od Miechowity 600 flor. na wyderkaf i zo-

bowizao si wypaca 20 grzywien dla nowego kolle-

giata, któryby dotychczasowego, jedynego medyka, upo-

saonego w uniwersytecie, popiera i wspomaga. Rajcy

miasta maj tego kollegiata wybiera i instytuowa, ma
on obowizki swe sumiennie spenia i suy rad
wszystkim, którzyby si do niego udawali. W razie nie-

odpowiednioci moe go miasto ze stanowiska usun. Mi-

osierna dusza fundatora przebija we warunku, e tene

medyk ma tygodniowo jednego ubogiego chorego przyj
i zaj si darmo jego leczeniem.

By to nabytek wany dla uniwersytetu; od roku 1503

w spisie wykadów pojawiaj si prawie regularnie dwa
wykady medyczne, co dotychczas tylko wyjtkowo i przy-

padkowo si zdarzao. Wedug póniejszej uchway jeden

z kollegiatów mia uczy teoretycznej, drugi praktycznej

medycyny.

A obok tego rozwija Miechowita i na innych polach

gorliw dziaalno, buduje i restauruje szkoy miejskie

w Krakowie, szkoy w. Anny, w. Szczepana, w. Flo-

ryana, Wszystkich witych, w rodzinnem miecie Mie-

chowie, mnoy usiowania okoo budowy i utrzymania

szpitali 2
). Pienidzy, zarobionych prac i praktyk, starczy

mu na wszystko; jest on ojcem sierot i ubogich. Wzicie

jego roso z dniem kadym; w r. 1515 wystpuje on z ty-

tuem protomedyka w konkluzyach uniwersytetu. W osta-

tnich latach ycia zajmowa si budow libraryi i zegara

l
) Mon. med. aevi T. VII (Cod. civ. Crac.) str. 716, 719, 760.

Cod. univ. Crac. III str. 231.

*) Por. Lib. prom. 79 i 85. Conclus. Univ. 1543: propriis im-

pensis eandem scholam (st. Annae) erexit. Por. prócz tego Archiwum

univ. n. 9150 i 12,278.
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kollegium wikszego, nie szczdzi datków na to przed-

siwzicie; prócz tego w r. 1522 pomnoy wyposaenie

katedry astrologicznej Marcina Króla, do czego póniej

jeszcze powrócimy.

Kiedy w rok potem ostatnia jego wybia godzina, e-
gnano go z powszechnym alem, ubodzy opakiwali w nim

ojca, miasto dowiadczonego i gorliwego lekarza, uniwer-

sytet swego dobroczyc— universitatis Cracoviensis co-

lumna— , wszyscy wreszcie wyborowego czowieka. Po-

chowano go na Wawelu pod kaplic Szafraców w obe-

cnoci czterech biskupów Konarskiego, Tomickiego, Krzy-

ckiego i Jana Amicinus'a biskupa laodycejskiego, przy

udziale wielu dostojników. Mikoaj z Wieliczki, doktór me-

dycyny wyksztacony jego kosztem w Bolonii, uoy dla
napis grobowy, dzi nie istniejcy 1

). Schodzi z nim do

grobu wielki nauczyciel, ostatni moe wielki uczony uni-

wersytetu w tej wczesnej dobie jego istnienia. Testament

jego zachowany po dzi dzie 2
)
jest wymownem odbiciem

adu, który wszdzie wprowadza i którego wszdzie prze-

strzega. Id tu po sobie we wzorowym porzdku ostatnie

jego rozporzdzenia, najdokadniej wyuszczone, nastpuje

przegld bogatego ksigozbioru, obejmujcego róne dzie-

dziny nauki. Na wszystkiem zna t rk, która w czynie

i w yciu tak bya strojn i twórcz.

Nie tu miejsce rozbiera obszernie jego pisma. W za-

kresie medycyny ogosi kilka krótszych rozpraw, a mia-

nowicie Contra saevam pestem regimen (Crac. Haller 1508),

rzecz dajc przepisy ostronoci przeciwko morowi i De

sanguinis missione, take w r. 1508. Wiksz jest praca

p. t. Conservatio sanitatis, wydana po raz pierwszy w r.

1512, gdzie czytamy ciekawe uwagi hygieniczne, doty-

czce mieszkania i poywienia 3
). Waniejszemi jednak

J
) Por. Lib. prom. 80.

2
) Arch. univ. 12, 612.

s
) Por. o tych dziekach, Gsiorowski Zbiór wiadomoci etc.

I, 179.
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byy jego dziea historyczne, Descriptio Sarmatiarum (1521) T

rzecz geograficzna i etnograficzna obejmujca szerokie

dziedziny od Wisy a do morza Kaspijskiego 1

); a prze-

dewszystkiem kronika Miechowity napisana »dla podnie-

cenia umysów modzieców «, przedstawiajca obraz dzie-

jów Polski od pocztków a do roku 1506. Pierwsze to

dzieo historyczne polskie, które druk rozpowszechni (1519

i 1521), a mimo e zawiera duo bdów i miaych spe-

kulacyi, uchodzi jednak musi za owoc sumiennej i po-

wanej pracy 2
).

Z innych lekarzy, którzy w tych pocztkach szesna-

stego wieku dziaali w uniwersytecie i poparli denia
reformatorskie Miechowity, kilku jeszcze wspomnie wy-

pada. Wojciech ze Szamotu, zwany Krypa, zosta

bakaarzem w roku 1485, magistrem artystów w r. 1488;

wród nauczycieli swych ze szczególn póniej wdzi-

cznoci wspomina Stanisawa Biela z Nowego Miasta.

Nastpnie przez szereg lat wykada na wydziale filozo-

ficznym, przewanie arystotelesowskie lekcye; okoo prze-

omu dwóch wieków zosta medykiem. W Liber promo-

tionum nazwany on jest lekarzem królowej polskiej El-

biety, zmarej w r. 1505, z tytuem doktora med. poja-

wia si w tyme roku w aktach uniwersytetu. mier je-

dnak przedwczenie przerwaa ni jego ywota. Testa-

ment sporzdzi w r. 1502, obdarzajc zapisami uniwer-

sytet i przyjació i umar wkrótce potem w roku 1507 3
)~

Zgon ten wywoa al serdeczny, a wiersze poetów rozbrzmie-

wajce nad jego grobem powiadczaj jego znaczenie 4
)

*) Por. Wiszniewski, Hist. lit. VII, 527.

) Miechowita napisa prócz tego dodatki do ywotów bisku-

pów krakowskich Dugosza. Wiszniewski Hist. lit. VIII, 160.

s
) Por. Cod. univ. IV, 9. Oettinger Rys dawnych dziejów wy-

dziau lek. str. 78.

4
) Wiersz Pawa z Krosna (Jezienicki, Archiwum do dziejów

literatury IX, 279) i nieznanego autora w zbiorze poezyi Krzyckiego

(wyd. Morawski p. 186).
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Adam de Bochyn. zapewne z Bochenia pod o-
wiczem, zwany take z owicza, wybitniejsz w uniwer-

sytecie odegra rol; w latach 1510/1511, kiedy medycyna

wyranie rosa w znaczeniu, piastowa on przez rok cay
urzd rektora i wielu znaczcemi uchwaami upamitni
swoje urzdowanie. Wpisa si on by na uniwersytet

krakowski w roku 1486; w roku 1488 zosta bakaarzem,

w roku 1492 magistrem artystów i zacz wykada. Nie-

bawem jednak uda si za granic dla studyów lekar-

skich. Po powrocie do kraju podda si responsyi, t. j.

aktowi egzaminu i uznania swego stopnia w uniwersy-

tecie Jagielloskim, a obchód ten odby si z niebywa
i na dugo pamitn uroczystoci. Król Jan Olbracht za-

szczyci go bowiem wraz z bratem Alexandrem swoj
obecnoci x

),
poniewa Adam z owicza by ju wtedy

medykiem królewskim. Na dworze króla Alexandra zaj-

mowa on to samo stanowisko; w r. 1504 nada mu tene
za jego biego w sztuce i zasugi dom na ulicy wi-
tej Anny 2

). Póniej jeszcze król Zygmunt równie go za-

szczyca przyjani i ufnoci, dopuszcza do rozmów
i stou, jak to sam Adam z wdzicznoci wymownie po-

wiadcza 3
).y on w przyjani z filozofem Janem ze Stobnicy,

który z wdzicznoci za doznane dobrodziejstwa powi-
ci mu jedno ze swoich dzieek (Leon. Aretini in moraem
disciplinam introductio z r. 1511); Adam de Bochyn w od-

l
) Wisocki, Liber dilig. str. 357.

s
) Mon. medii aevi T. VII str. 642. — Inne akty askawoci

Alexandra dla niego u Pawiskiego Liber Quitantiarum Alex. regis

(1897) p. 136 i 149.
s
) W ksidze Dialogus de uattuor statuuni . . . contentione. —

Czacki na egzemplarzu tego dzieka (Ossoliskich) dopisa, e ten

Adam de Bochyn by lekarzem królowej Heleny, która go usuna,
aby w jego miejsce przyj na dwór dwóch ruskich lekarzy. De

hoc Adamo — dodaje Czacki — pater Helenae conuestus est in epi-

stoa ad Sigismundum Primum.
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powiedzi na pochway przemawia do artobliwie: kochaj

mnie bez miary, a chwal mnie z miar; sam te powi-
ci mu pismo swoje z roku 1515 pod tytuem: iudicium

de scientiis x
), które niestety dzisiaj ju nie jest znanem.

Powiadamy: niestety, bo inne pismo tego Adama zao-

strza ciekawo wzgldem jego osoby, dowodzi dobitnie,

e lekarz ten oryginalnym by pisarzem, hodujcym no-

wym prdom i rozbudzonym na przeomie dwóch wie-

ków kierunkom duchowym. Wyda on w roku 1507 dya-

log, w którym cztery stany, maeski, kapaski, bez-

enny i zakonny spieraj si o wyszo i dostojestwo 2
).

Dzieko swe podda autor pod sd literacki Macieja Drze-

wickiego, biskupa przemyskiego, wielkiego opiekuna hu-

manistów, zwracajc si do pismem datowanem z Trok

w roku 1507; powici za je królowi polskiemu Zygmun-

towi. Powiada tu, e »Muzom ofiary skada zacz«, e
chwile wolne od lekarskich zaj na t lejsz literatur

obraca. Zna w tym dyalogu wpyw platoskiej filozofii;

dobitnie znaczy si prócz tego poczucie nowych prdów,
choby w twierdzeniu, e »teraz nowe wyoniy si sztuki,

które umysy wykwintniejszymi i bardziej wymownymi
czyni.« Wród sporów midzy onatym a ksidzem
uderza ton miay, z jakim pierwszy duchownym bdy
ich i nawet faryzeizm wyrzuca. Bogowie Olimpu suchaj
ich rozpraw i ostatecznie Merkury wydaje wyrok, przy-

znajcy stanowi maeskiemu palm pierwszestwa.

Ruch, który si wszcz przy schyku pitnastego

wieku na polu medycyny, rozwin si bujniej w nast-

pnym wieku, za panowania Zygmunta Starego. Lekarzy

na dworze królewskim zaroio si duo, swoich i obcych;

') Majer: Wiadomoci z ycia profesorów wydziau lekar-

skiego str. 5.

*) Adami Poloni Dyalogus de uattuor statuum ob asseuen-
dam immortalitatem contentione.
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wspomnimy Wojciecha z Poznania, zwanego Basa, An-

drzeja de Valentiis z Modeny, synnego anatoma yda
Amatusa, rodem Portugalczyka, wreszcie Jana Benedicti

Solpha z Luzacyi. Ten ostatni dzieami swojemi rozli-

cznemi, mianowicie o chorobie francuskiej, o sudor an-

glicus przedewszystkiem si odznaczy 1
).

Równoczenie w uniwersytecie w roku 1525 i 1526

powzito rozmaite uchway dotyczce reformacyi wydziau
medycznego, a w roku 1527 nastpia pierwsza uroczy-

sta promocya trzech medyków w Krakowie; wreszcie

w dziewi lat potem pojawi si cay zbiór ustaw dla

wydziau lekarskiego 2
). To byo ostatecznym wynikiem

i uwieczeniem ruchu, który od dawna na tern polu si
wzmaga.

Nie bdziemy tych ustaw rozbiera; naszem zada-

niem byo przypatrze si ludziom, którzy grunt przygo-

towywali dla zmiany i odrodzenia stosunków. Kadego
uderzy musi ten objaw, e wród lekarzy krakowskich

krzewia si ywo nowa kultura odrodzenia, e wielu

z nich stawao si przodownikami w ruchu i postpie

umysów. Tak samo i gdzieindziej dostarczaa medycyna

si i osobistoci obozowi, który pod nowemi walczy ha-

sami. Lekarze szukali nauki przewanie za granic, wielu

przynosio stamtd posiew i zarzewia postpu; prócz tego

liczni obcy przybysze uprawiali t sztuk w Krako-

wie. Wymienilimy ju kilku; wspomnimy tutaj w kocu
medyka woskiego Constanzo Claretti de' Cancellieri, ro-

dem z Pistoi, który w Bolonii w r. 1505 zosta dokto-

rem medycyny, a by litteris et graecis et latinis eru-

ditissimus. Zaraz potem pojawia si on w Polsce, za-

*) Por. o tych lekarzach Gsiorowski, Zbiór wiadomoci do

historyi sztuki lekarskiej w Polsce 1, 188, Majer 1. c; do Jana Be-

nedicti Haeser Lehrbuch der Gesch. der Medicin (2) II, 215.

2
) Por. Majer, Kilka wiadomoci z dziejów wydziau lekar-

skiego w uniw. krak., Kraków 1839.
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pisuje si do metryki uniwersytetu i rozwija w Krakowie
propagand wiata odrodzenia.

A tak wszelkiemi korytami pyny na Pónoc myli
i ywioy, które miay uderzy na twierdze redniowie-
cznej umysowoci, jakiemi byy pónocne uniwersytety

a wród innych uniwersytet krakowski.



ROZDZIA III.

Na przeomie dwóch wieków.

Humanizm i uniwersytet.

I.

Stanowisko Polski za Kazimierza Jagielloczyka. — Polityka wobec
Czech i Wgier. — Polska pierwszem mocarstwem na Wschodzie. —
Dwór królewski. — Dugosz i wychowanie królewiczów. — Drugim

nauczycielem Kallimach — Owoce tego wychowania.

W drugiej poowie pitnastego wieku zdobywa Pol-

ska znaczenie pierwszorzdnego na Wschodzie mocarstwa.

Polityka zakrela sobie w tym czasie dalekie i górne za-

miary i cele, a ze znaczeniem politycznem ronie równo-

czenie znaczenie kulturalne. Kraków przy schyku wieku

staje si wielk przystani duchowego ruchu, wielkiem

ogniskiem myli dla Zachodu i Wschodu, zajmuje stano-

wisko, jakie przed wiekiem dzierya Praga i jej prastary

uniwersytet. Tak jak Praga w kocu czternastego stulecia

cigaa na Wschód licznych przybyszów z Poudnia i Za-

chodu, którzy tu przynosili i krzewili nowe prdy i myli,

tak w sto lat póniej Kraków zestrzela w swych murach
bujne ycie epoki, wszystkie jej prdy i drgania. Na uli-

cach miasta kóc si ze sob róne jzyki i róne wiaty;

wykwintny wychowaniec Poudnia, kwiat ówczesnej kul-

tury, staje obok syna Pónocy, któremu po wicie od razu
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pene blasków soce w oczy zaglda; mieszczanin nie-

miecki idzie o lepsze z rodowitymi Polski synami w po-

cigu i pogoni za nowemi zdobyczami kultury i myli
ludzkiej.

Dugie panowanie Kazimierza Jagielloczyka wynio-

so Polsk do rzdu wielkich potg Europy. We wszyst-

kich zawikaniach politycznych ówczesnych bierze on udzia

bardziej lub mniej wydatny, o aski i yczliwo wiel-

kiego króla Wschodu ubiegaj si mocarze, zarówno ce-

sarstwo jak papiestwo. A Kazimierz Jagielloczyk niestru-

dzonym jest w usiowaniach, aby to stanowisko utrzyma
i wzmacnia, aby licznemu potomstwu swojemu zapewni
wietne pooenie i t wietnoci opromieni Polsk i Ja-

giellosk rodzin. »Evehendis ad regna filiis studiosissi-

mus«, w wynoszeniu na trony synów bardzo gorliwym

nazywa go historyk Wapowski 1
), a w tych zabiegach

wtóruje mu »córka i matka królów«, ona jego Elbieta

Austryjaczka; podsyca wreszcie t ambicy ksi ducho-

wy, którego losy z Poudnia na dalek zagnay Pónoc,

sawny humanista Kallimach.

Jeeli pierwsza poowa rzdów Kazimierza Jagiel-

loczyka zaprztnit jest spraw Zakonu i zajciem Prus,

to druga jest walk o trony ssiednich krajów, Czech

i Wgier. Kiedy w r. 1457 umar Wadysaw Pogrobo-

wiec, wadca tych królestw, wystpi Kazimierz jako ma-
onek siostry jego Elbiety z uroszczeniami Jagiellonów do

nastpstwa dla syna swego pierworodnego Wadysawa.
Na razie jednak prawa te nie weszy w ycie. Na czele

obydwu królestw osieroconych staj ludzie nowi, wybrani

z ona i woli narodu; Wgrzy oddaj bero Maciejowi Kor-

winowi Hunyadyemu, Czesi utrakwicie Jerzemu z Pod-

jebradu. Nastpia pena zmiennoci gra dyplomatyczna

na Wschodzie: Polska, cesarstwo i papiestwo mieszaj si
do zawika wgiersko-czeskich, powstaj coraz nowe so-

Scriptores r. Pol. II, 13.
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Pusze, a wielkie europejskie zamiary i plany plcz si tu

z osobistemi ambicyami i ustpuj najczciej z pola przed

temi ostatniemi. Papiee marz cigle o ogólnej krucyacie

antytureckiej, l dlatego nuncyuszów na Wschód, aby

raz króla polskiego, to znów Macieja Korwina pasowa
na wodza wielkiej i upragnionej wyprawy; przytem hu-

sytyzm Podjebrada budzi w Rzymie niech dla jego rz-
dów. Habsburgowie i Jagielloni s rywalami w uroszcze-

niach do spadku po nowowybranych królach. Maciej

Korwinus góruje wród zapaników genialnoci i powo-
dzeniem, a e Polska wydaje mu si przeciwnikiem naj-

niebezpieczniejszym, staje si on wrogiem najzacitszym

Jagielloskiej polityki i planów, czy si z wszystkimi

nieprzyjaciómi Polski, aby zwalcza jej zamiary i przy-

sparza jej trudnoci. Nie naszem zadaniem przedstawia

koleje tych wszystkich walk, sporów i zabiegów. Ostate-

cznie spokojna i do jednego celu zmierzajca polityka

Kazimierza Jagielloczyka osiga to, co zamierzaa. W r.

1471 po mierci Podjebrada zostaje najstarszy syn króla pol-

skiego Wadysaw królem czeskim; wyprawa modego
Kazimierza po koron wgiersk w tym samym roku ko-
czy si jednak zupenem niepowodzeniem. Dopiero w r.

1490 umiera Maciej Korwinus. Wtedy Jan Olbracht wy-

stpuje z prawami do korony wgierskiej; przychodzi w sku-

tek tego do walki midzy dwoma brami, w której Wa-
dysaw czeski zwycia. W jednem rku dziery on od-

td ster i rzdy obydwu królestw, które przez dugi lat

szereg byy zarzewiem walk i poda na Wschodzie

Europy.

Jagiellonowie dochodz na tej drodze do ogromnego
znaczenia, Polska staje si potnem mocarstwem, którego

wpywy sigaj szeroko i daleko poza waciwe granice

pastwowe. Górnolotne zamiary Zbigniewa Olenickiego,

które kiedy Eneasz Silvius pitnowa jako polityk nad

stan i jako wypyw zgubnej i przedwczesnej dumy, zna-

lazy urzeczywistnienie przy kocu wieku. A temi powo-
Hist. Uniw. T. II. 9
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dzeniami polskiego ora i Jagielloskiej polityki tómaczy

si stanowisko ówczesne Polski, powszechnie powaane;
na Wschodzie bya pierwszem mocarstwem, a bya na

drodze, aby stad si kierujc i skupiajc wród sowia
:

szczyzny potg. »Gemeinschaft des Gezunges«, pokre-

wno mowy wymieniano z naciskiem przy podnoszeniu

praw Jagiellonów do czeskiej korony.

Z dworu Kazimierza Jagielloczyka wychodz naj-

doniolejsze hasa polityki na caym Wschodzie. Na czele

sta ten król opromieniony majestatem potgi, dobroci

i karnie a troskliwie wychowanego licznego potomstwa,

obok niego Elbieta Austryjaczka, wychowana niegdy

pod wpywem Eneasza Silvius'a, niewiasta zespalajca

w jednej osobie wedug wyraenia humanistów królew-

skie pochodzenie, królewskie stanowisko i królewskie dla

swych synów zamiary. Wychowanie dzieci dostao si

w rce ludzi, którzy czy szlachetnoci, czy rozumem, wy-

róniali si wród otoczenia. Z jednej strony pracowa tu

Dugosz, który w r. 1467 zosta mistrzem i dyrektorem

synów królewskich. Mia on ich zagrzewa do mioci oj-

czyzny i przeszoci, z przeszoci, któr zna jak nikt,

wyciga dla nich dowiadczenie, nauki i wskazówki, a za-

razem zaprawia ich do cnoty; wieci im wreszcie przy-

kadem gbokiej uczciwoci i sowem i czynem uszlache-

tnia mode dusze królewiczów. Dugosz a do swojej

mierci w roku 1480 oddawa si tym zajciom, przery-

wanym dosy czsto misyami politycznemi i naukow
prac. Caa pogodno i rdzenna poczciwo jego osobi-

stoci odbia si szczególnie na duszy drugiego królewi-

cza Kazimierza, który ju w r. 1484 poegna si z tym
wiatem, aby sign po nadziemsk aureol.

Modszy brat jego, kardyna Fryderyk, zwyk by ma-

wia, e rzadszymi s dobrzy ksita, ni wyksztaceni.

To wyksztacenie wedug nowszego pokroju, literatur po

nowoytnemu pojt z wysuniciem poetów na plan pier-

wszy wnosi do komnaty modych królewiczów inny nau-
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czyciel, Filip Kallimach Buonaccorsi, który od roku 1471

na dwór polski zawita. Przywozi on z sob jeszcze co
wicej prócz gbokiej kultury, polityk, zaprawion na

wzorach woskich, pen przebiegoci i sztuki, i zamierza

w jej tajniki wprowadza Jagielloskich królewiczów. Du-
gosz spotyka si wic na pokojach królewskich z tym przed-

stawicielem zagranicznej kultury, która na gruncie pol-

skim sabo dotd si zaznaczya. Spoglday tu sobie oko

w oko dwa wiaty i dwie cywilizacye, jedna domorosa,

nasycona znajomoci i dowiadczeniem wieków, druga

rozmiowana w najnowszych nabytkach epoki, w tera-

niejszoci i witach nowych czasów. Wobec wiary y-
wej Dugosza stawa czowiek, który przed gniewem pa-

piea Rzym opuci, nie uznawa w polityce adnych
powag ani witoci, lecz ze sceptycznym umiechem
bra wszystko pod skalpel zimnej rozwagi i obrachunku.

Jeden nauczyciel przemawia z wysokoci minionych wie-

ków do swoich uczniów, drugi z piedestau postpu i za-

granicy, która wyprzedzia w kulturze Pónoc zaledwie

budzc si do nowego ycia.

Musiao tu przychodzie do star i konfliktów. W Du-
goszu musiay si budzi obawy, czy jego spólnik w wy-

chowaniu rozdaje midzy modzieców dojrzae owoce

i czy ich umysy dojrzay dla pochonicia nauk niezna-

nych. W historyi swojej raz tylko i to jakby przypad-

kiem wspomina Dugosz Kallimacha 1
); zgodno jego za-

pewne sprawia, e w yciu nie przyszo do powaniej-

szych rozstrojów, do rozamu. Kallimach nie szczdzi

pochwa w swych wierszach starszemu towarzyszowi

pracy; równa go z Orfeuszem, który nie gazy, ale ludzi

porusza. A polski dziejopis zamawia u woskiego humanisty

w zamian nagrobny napis dla modszego Jana Dugosza.

I obydwaj ci ludzie pracowali czas duszy obok siebie

nad uksztatowaniem polityki polskiej i dusz powierzonych

*) Hist. V, 654.

9*
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sobie wychowaców. Jako trzeciego mistrza wymieniaj
wspóczeni medyka Jana Weisa, który jednak wobec prze-

wanych tych osobistoci podrzdne zajmowa musia sta-

nowisko.

Ksita »dobrzy« i litterati, wyksztaceni mieli wyj
z tej szkoy 1

). Wadysaw najprdzej uchyli si z pod

wpywu mistrzów, skoro go powoano na szerok i za-

szczytn ycia aren. Wyniós on z domu rodzicielskiego

dobro Jagiellosk, która adnej probie odmówi nie

umiaa, tak e go powszechnie kral dobre lub rex bene

nazywano. Drugiego Kazimierzaju wspomnielimy. Trzeci

Jan Olbracht budzi szczególniejsze nadzieje mistrzów, mia-

nowicie w obozie humanistów. Przyswaja on sobie z a-
twoci nauki, mia umys rzutki i ciekawy. Przedstawi-

ciele nowego kierunku widzieli w nim, kiedy na tron

wstpi, prawdziwego ksicia po swojej myli. Niestety

zdolnociom nie dorównaa tgo woli ani charakteru.

Modszy Alexander róni si pod wzgldem umysu zna-

cznie od brata, nie mia jego bystroci; a ruskie dnoci
i sympatye oddaliy go w nastpstwie od tchnie i na-

tchnie zachodniej cywilizacyi. Najmodsi wreszcie bracia

Zygmunt i Fryderyk, urodzeni w latach 1467 i 1468 przez

krótki czas tylko zaznali opieki Dugosza; o Fryderyku

humanici wyraaj si z podziwem, na który nie konie-

cznie zasugiwa. Bo w t natur namitn, nieokieznan

nowoczesne wychowanie rzucio duo fermentów, na któ-

rych zagodzenie i poskromienie nie starczya ani wola

ani wysokie stanowisko kocielne. Umar on zuyty w r.

1503, a umar modo jak bracia Kazimierz, Olbracht i Ale-

xander. I ten wród braci, który mia pocztki najmniej

wietne, prawie upoledzone, Zygmunt, zajania póniej

jako najtszy ksi z tej caej rodziny, sterowa krajem

*) Zaprawiano ich w retoryce, jak wiadcz mowy wypowie-
dziane przez królewiczów przy rozmaitych uroczystociach. Cod.

epist. I, 2, 338.
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przez lat szereg, odznaczajc si równowag i zdrowiem,

moralnem i fizycznem. W Olbrachcie tymczasem, Ale-

xandrze i Fryderyku zna jaki brak dostrojenia si du-

szy i ciaa; posiewy rzucone na ziemie nie do przy-

gotowane wyrastay nastpnie w roliny spaczone i nie-

zdrowe. Tak czsto odrodzenie doprowadzao wewntrzne
ycie czowieka do zbyt wielkiej, przedwczesnej bujnoci,

od której giy si wiotkie dusze i ciaa nawet niszczay.

II.

Filip Buonaccorsi, zwany Kallimachem. — Wdrówki jego pónocne
i przyjazd do Polski. — Florentczycy w Krakowie, Thedaldi'owie. —
Pierwsze czasy pobytu Kallimacha w Polsce, opieka Grzegorza z Sa-

noka. — Po mierci Pawa II-go odzyska Kallimach swobod i zna-

laz si w Krakowie. — Zostaje nauczycielem królewiczów. — Jego

i Polski antyturecka polityka w tej epoce. — Jan Olbracht ulubiony

Kallimacha ucze.— Przeciwnicy Kallimacha. — Wystpuje on w obro-

nie ydów. — Znaczenie jego spoeczne i charakter. — Stosunki oso-

biste i przyjanie. — Piotr z Bnina, jego charakter i umys. — Maciej

Drzewicki, najwierniejszy Kallimacha ucze. — Zycie towarzyskie

tego koa. — Mirica, Jakób z Boxic. — Znaczenie kulturalne Kallimacha.

Przyjazd Kallimacha do Polski by dla kraju wy-

padkiem bardzo znaczcym, dla dworu zdarzeniem pra-

wdziwie najobfitszem w nastpstwa. Filip Buonaccorsi, uro-

dzony w San Gimignano w r. 1438 *), dosta si za modu
w koo ruchliwych humanistów rzymskich, skupiajcych

si za Pawa II-go okoo Pomponio Leto i w akademii,

której czonkowie nosili starorzymskie lub greckie nazwi-

ska, oddawali si mrzonkom wskrzeszenia pogaskiego

wiata i republikaskiego ustroju. Chrzecijastwo spoty-

kao si w tych koach ze sceptycznym umiechem lub

*) Hr. Sierakowski przywióz mi zapisk z Biblioteca Commu-
nale w S. Gimignano ;(Lettere C): D. Calimacus pierj de Bona-

cursis naque 11 di Magio 1438.
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wzgard, Platoska filozofia znajdowaa za to gorliwych

czcicieli i wyznawców.
Z takiego otoczenia wyrwa los Kallimaeha w roku

1468 i zaniós na odleg Pónoc. Nie bdziemy tutaj wcho-

dzili w szczegóy jego ycia i peregrynacyi 1
). Uciek on

przed gniewem papiea Pawa II-go z pocztku na Wschód,

przebywa na Chios, Cyprze, wreszcie w Konstantynopolu.

Zobaczy wic z blizka upiora, który straszy Zachód i chrze-

cijastwo i na którego zwalczenie wysilaa si niemal

przez ycie cae jego dyplomatyczna sztuka. Potem zwró-

ci si do Polski, dokd przyby zapewne w r. 1469. Co

go popchno w te strony, nie wiadomo. Ale przypuci

si godzi, e wzrastajca moda potga Wschodu przywa-

bia go swoim czarem, e pod opiek dzielnego króla Pó-

nocy rachowa na bezpieczestwo przed ramieniem pa-

,

pieskiem. Wpyny wreszcie na jego postanowienia za-

pewne take rodzinne wzgldy.

Florencya miaa dawne stosunki handlowe z Polsk;

od koca czternastego wieku importowaa ona tu sukna,

które rywalizoway z sawnymi flandryjskimi wyrobami.

Kupcy florenccy zakadali w Krakowie sklepy i kantory,

szukali majtku, którego w Polsce— Polonia aurifodina

advenarum — z atwoci dorobi si byo mona. Midzy
przybyszami znaleli si w drugiej poowie pitnastego

wieku czonkowie rodziny Thedaldfch, z któr Kallimach

blizko by spokrewniony. Jeden z nich Jan Thedaldi w r.

1488 zawiadowa kopalniami Wieliczki, drugi Ainolfo du-
szy czas przebywa i dziaa w Polsce jako kupiec i u-
pnik królewski, i umar w przybranej ojczynie 2

). Z tym

Ainolfem mia tedy Kallimach cise i zaye stosunki. Moe

') Por. o tern Zeissberg, Poln. Geschichtsschreibung 34-9, tene,

Kleinere Geschichtsuellen Polens, Wien 1877.

3
) Por. Fournier, Les Florentins en Pologne (1894) str. 217.

Por. co do Ainolfa — Pawiski, Liber Quitantiarum regis Casimiri,

(1897), gdzie cigle powtarzaj si zapiski, przekazujce wypaty
pienidzy ze strony króla na Ainolfa.
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by, e Ainolfo go cign do Polski, obiecujc mu bo-

gactwo i atwe zyski. Bo to pewnem, e Kallimach pró-

bowa w Polsce szczcia na falach handlowych— fluctus

negotiationis,— które go jednak zawiodo; skary si on

póniej, e zabra si z namowy innych do rzeczy, na

której si nie rozumie i narazi przez to swój i cudzy ma-

jtek na straty 1
).

Gzu si on za to powoanym do innych, wyszych
i szlachetniejszych zada. Pierwsze jednak lata w Polsce

przyniosy mu duo goryczy. W r. 1470 legat Pawa II-go

zada wydalenia rzymskiego banity, a sejm polski przy-

chyla si do tego dania. Szczciem byo to dla Kalli-

macha, e znalaz przysta bezpieczn i schronieniew Polsce

u arcybiskupa lwowskiego Grzegorza z Sanoka, który go

otoczy skrzydami opiekuczemi i powietrzem odpowie-

dniem dla humanisty. U Grzegorza z Sanoka przeczeka

on tedy burz i niebezpieczestwo. Sawi go te póniej

w swych wierszach jako »ojca wszelkich wykwintnock
pater omnium leporum, powici mu osobn biografi.

Dygnitarz duchowny posuwa tak dalece humanistyczn
wyrozumiao, e protegowa hymen woskiego przyby-

sza ze Switochn, pani jego serca i muz, która natchna
tyle Kallimacha utworów.

Kiedy Pawe Il-gi w lipcu r. 1471 zamkn oczy, za-

witay lepsze dla Kallimacha czasy. Francesco delia Ro-

vere, który jako Syxtus IV-ty wstpi teraz na stolic apo-

stolsk, odnowi wielkie tradycye Mikoaja V-go, a goto-

wa drogi dla Juliusza II-go i Leona X-go. Odrodzenie

nauk i sztuk byo jego ideaem, z hojnoci nieograniczon

oy on pienidze i prac, aby w Rzymie stworzy gó-

wne ognisko literatury i sztuki. Jeeli w Rzymie samym
humanici doszli do znaczenia, jeeli ludzie, co z aski

papieskiej wypadli, na dwór powracali, a akademia prze-

ladowana za Pawa II niebawem odya, to ta »incredi-

*) Zeissberg, Kleinere Geschichtsuellen Polens 67/68.
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bilis uaedam libertas«, o której prawi z uniesieniem Fi-

lelfo *), dosiga nawet Tuskoscyty, jak si Kallimach na-

zywa, pónocnego fuoruscito, pozwolia mu na ruchy i dzia-

anie swobodne.

Opuci on wic niebawem swe zaciszne schronisko.

W r. 1472 jest juz w Krakowie i zapisuje si do metryki

uniwersyteckiej. Dlaczego to uczyni ? Moe myla, e przez

metryk dostanie si na katedr, e obywatelstwo uniwer-

syteckie uatwi mu te zamiary, a moe szuka w tern oby-

watelstwie oparcia dla siebie, zabezpieczenia przed wro-

giem i niebezpieczestwami. Zycie redniowieczne nioso

to z sob, e czowiek wchodzi musia do jakiego

zwizku i korporacyi, aby zapewni sobie prawidow
egzystency.

Jeeli Kallimach o nauczycielstwie marzy, to nieba-

wem przypado mu zadanie zaszczytne w udziale, aby sy-

nów królewskich wtajemnicza w piknoci literatury a-

ciskiej. Okoo r. 1472 sta si on wspólnikiem i towarzy-

szem pracy Dugosza. Stanowisko jego odtd byo zape-

wnione, a znaczenie roso stopniowo w najrozmaitszych

kierunkach. Na dworze poznano si wkrótce na dy-

plomatycznych zdolnociach obcego przybysza. Sprawy
Wschodu góroway wtedy nad wszystkiemi zawikaniami.

Kallimach, który zna Turcy z dawniejszych podróy, móg
tu suy niejedn wskazówk i rad, a narodowo jego

i miejsce pobytu wytkny drog jego politycznym zamia-

rom. Postanowi on pracowa nad zwizkiem antyture-

ckim, w którymby Polska z Wenecy si poczyy do

wspólnego dziaania. Przemyliwa wic o niebezpiecze-

stwie tureckiem, jak o tern przemyliwali papiee. Ale je-

eli papiee cigle zagrzewali Polsk do witej walki,

to Kallimach wstrzymywa od przedsiwzi na wasn
rk, dziaa tu przeciw planom papieskim i twierdzi, e

Pastor, Geschichte der Papste II (1889) str. 573.
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nie Polska chrzecijastwo lecz chrzecijastwo Polsk
osania powinno; a tylko zwizek potg chrzecijaskich

móg wedug niego stawi czoo wspólnemu wrogowi.

Do tego zwizku nakaniali take papiee, ale dali przy

tern ofiar z wasnych, miejscowych interesów, dali zgody

w imi wyszych celów z powiceniem osobistych, dy-

nastycznych spraw niszego rzdu. Tymczasem na Pó-
nocy antagonizm Jagiellonów i Macieja Korwinusa na W-
grzech zgody tej nie dopuszcza. A Kallimach, podsycajcy

i snujcy ambitne plany swego opiekuna i wychowaców,
nie przyczynia si do zagodzenia istniejcych przeci-

wiestw. Myl o zajciu Wooszczyzny umiechaa si
krzyowcom wedug pokroju Kallimacha, bo z jednej strony

stworzyaby ona rzeczywicie przedmurze przeciw Tur-

kom, a z drugiej strony wzmocniaby pozycy Polski prze-

ciw Korwinowi. Wreszcie wzgld na licznych królewiczów

pcha take w tym kierunku; zdobycie Wooch przyspo-

rzyoby nowe ksistwo dla wyposaenia jednego z ksi-

t królewskich. Takie wic powane lub uboczne wzgldy
paralioway myl krucyaty polskiej przeciwko Turcyi; je-

eli mowy antytureckie byy od zajcia Konstantynopola

ulubionym tematem humanistów i stay si od czasów

Poggia, Filelfa a mianowicie Eneasza Sihdusa koniem od

parady, na którym wyprawiano krasomówcze turnieje, to

tureckie rady Kallimacha, który wyszukiwa coraz nowe
sposoby, aby Turka zwalcza, nie idc na Turka, a za-

miast krzyowców chcia pchn na póksiyc Tatarów

i Persów, zamiast krucyaty dyplomacy, nie mogy wzbu-
dzi szczególnie rycerskich porywów ani czynów ').

Kallimach sawi swoj przybran ojczyzn jako rze-

czywiste przedmurze chrzecijastwa; ale jeeli króla pol-

skiego przedstawia jako najstosowniejsze narzdzie w woj-

V Goszenie krucyaty w Krakowie w tej epoce koczyo sit;

zazwyczaj napadem na ydów, zarówno w r. 1464 (Dugosz hist. V,

387) jak i w r. 1500 (Mon. Pol. V, 285).
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nie z niewiernymi, to czyni on to mianowicie z wzgl-

dów ubocznych, w tym celu, aby papiea od popierania

najwikszego wroga Polaków Korwinusa odcign, aby

Polsce rozwiza rce do dziaania na Wschodzie, którem

nie tylko zdobycze krzya rozszerzy, ale i bardziej wie-

ckie interesa, mianowicie w Modawii, przeprowadzi za-

mierzano. Dziaano tu w myl króla Kazimierza, który

w r. 1489 do papiea Innocentego VIII-go, nawoywuj-
cego do krucyaty, pisa bez ogródek: godzi si, aby kady
przedewszystkiem wasnych spraw pilnowa, zanim do cu-

dzych si wmiesza 1
).

Wystpy wic Polski w sprawie antytureckiej byy
niestanowcze, poowiczne. Stanowcz za to bya polityka dy-

nastyczna Jagiellonów, dca do rozprzestrzenienia swych

wpywów i potgi na Wschodzie. Kallimach podsyca te

ambicye i podnieca je w modym królewiczu, w którym

upatrzy sobie najstosowniejszego wykonawc swych myli,

idea humanistycznego principe. Jan Olbracht by uczniem

jego ukochanym; zdolnoci i zamiowania sprawiy, e
nauki Kallimacha przyjmoway si u niego najatwiej, by
on »litteraturae non vulgaris«, chtnie czyta ksiki, mia-

nowicie historyczne, chtnie si przysuchiwa dysputom

uczonym. Po acinie mówi jak retor, równie po niemie-

cku, rwa si do wszystkiego, co wzbogacao jego umys 2
).

Mia on co szerokiej przedsibiorczoci— vastus animus —
swego stryja Warneczyka, umys porywajcy si na wiel-

kie przedsiwzicia, przytem humanistyczn dz roz-

gosu i sawy niemiertelnej 3
). Wyrodzio si to w czci

pod tchnieniem i wpywem woskiego humanisty i dawao
temu wdziczne pole do przeprowadzenia swych myli
ogólnych i osobistszych zamysów. Po roku 1490, po mierci

Korwina, pcha on swego wychowaca na tron wgierski,

») Cod. episto. I, 2, 29 i.

2
) Por. Wapowski i Miechowita w Scriptores r. pol. II, 44 i 267.

s
) Wapowski 1. c. 19.
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póniej na wypraw modawsk; obydwa plany spezy
na niczem, a drugi ju po mierci Kallimacha sprowadzi

sromotn klsk.
Te rady i inne rady, mu przypisywane, dce do

wzmocnienia królewskiej wadzy w Polsce, rozbudzay
liczne przeciw niemu nienawici. Niecierpiano go wród
krzyaków, bo przemyliwa o przeniesieniu Zakonu na

Wschód; historyk Zakonu nazywa go »szataskim zdrajc«.

Nie lubiano go take na Wgrzech. U Tubero'na wystpuje
on jako homo flagitiosus, czowiek wystpny 1

). A i w Polsce

wrogów nie brako; szemrano przeciw jego potnym
wpywom, przeciw knowaniom zmierzajcym do tyranii

królewskiej, a niezadowolenie wybucho otwarcie po mierci

Kazimierza, tak dalece, e Kallimach usun si zupenie

z Polski. Prawda, e powróci niebawem, aby na dworze

miujcego go modego króla Olbrachta spdzi ostatnie

lata jako urzdowy magister epistolarum a nieurzdowy
wszechpotny doradca i kierownik polityki.

W sawnej mowie, wypowiedzianej w r. 1490 przed

Innocentym VIII-ym w Rzymie, mówi on obszernie o oso-

bistociach dworu polskiego, sawi króla Kazimierza, kró-

low Elbiet, z królewiczów Olbrachta i Fryderyka. Sto-

sunek ten z Fryderykiem póniej si zepsu. Pod sam
koniec wieku wybuch ruch antyydowski w Krakowrie.

Nie znamy jego przebiegu, lecz czytamy u Miechowity, e
powodem by poar miasta, który du cz Krakowa
w r. 1494 zniszczy. Win zwalono na ydów. W r. 1495

wytoczono im proces, w którym o nieznane chodzio prze-

stpstwa. Wzburzone mieszczastwo krakowskie nie znaj-

dowao przystpu do króla, ydzi chepili si, e maj po-

tnego patronus. Kardyna Fryderyk pisa wtedy do króla

z wyrzutami »e upór i wstawienie si za ydami jednego

obcego czowieka wicej znaczy« ni gos mieszczan kra-

J

) Zeissberg, Poln. Geschichtsschreibung 372 — i Script. r. pol.

II, 316.



140 KSIGA III. ROZDZIA III.

kowskich. Tym ordownikiem ydów by niewtpliwie

Kallimach ), a to przyrzuca nowy i ciekawy rys do cha-

rakterystyki woskiego humanisty, wznoszcego si nad

lokalne nienawici i rasowe niechci.— Skutkiem tych nie-

pokojów byo przeniesienie ydów krakowskich z zacho-

dniej czci miasta, któr do tego czasu zajmowali, na

Kazimierz.

Mówilimy dotychczas o yciu Kallimacha na dwo-

rze, o jego wpywach na ksit i na polityk biec.
Obok tego ley waniejsza i nie mniej doniosa strona

jego towarzyskiej, spoecznej dziaalnoci. Duo obcych

i dostojnych przybyszów napywao w kocu pitnastego

wieku do Polski, ale aden z nich nie móg si równa
z Kallimachem. aden tak wczenie tu nie przyby, tak

dugo nie pozosta, tak dalece nie zaway na nowem oto-

czeniu. A Kallimachowi trudniej przychodzio z tern oto-

czeniem si oswoi, bo przerasta je o wiele kultur i wy-

ksztaceniem. Dla tego ksicia duchowego, który obcowa
i zamienia myli z ca arystokracy duchow swego

wieku, trudniej byo ni dla kogokolwiek znale w no-

wem otoczeniu punkta styczne i atmosfer do ycia po-

trzebn. Korespondowa on przecie z Wawrzycem Me-

dici ii Magnifico, z Marsyliusem Ficinusem, mionikiem
Platona, który Kallimacha bratem w Platonie nazywa,

z wszechwiedzcym Picus de Mirandola, z gonym po-

et Angelo Poliziano, ze synnym wreszcie malarzem Gio-

vanni Bellini 2
). I czowiekowi o takich stosunkach i ta-

kiem pooeniu przyszo na Pónocy wród Scytów pdzi
ywot odmienny, w atmosferze tak rónej od nastroju

l
) Szujski susznie to przypuszcza. Por. Reformacya i odro-

dzenie (Dziea, Serya II. T. VIII) str. 121. — Tak samo póniej hu-

manista Reuchlin przemawia za ydami.
*) O tym ostatnim mówi (De his quae a Venetis tentata sunt)

:

non tam pictor emendatissimus . . . quam peritus christianae philo-

sophiae.
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rzymskiej akademii. Gruby, zsiady, sen lubicy czowiek-

wprzg si czy zosta wprzgnity na Pónocy do ci-

kiej dosy pracy, do wychowywania ksit i rad i akcyi

politycznych; to te tskni niekiedy powanie czy po-

zornie, dla decorum humanistycznego, do bonae artes i utra-

conego otium, do dawnego raju we Woszech, z którego

go wprawdzie wygnano, lecz do którego wróci móg ka-

dego czasu. On, który lubi nadewszystko dyskutowa
i to dyskutowa »non theologice sed naturaliter«, jak si
wyraa raz w pimie do Ficinusa J

), spotka tu spoecze-

stwo wynurzajce si zaledwie ze redniowiecza, uczonych

pogronych jeszcze w scholastycznej metody zakrtach

i zawiociach. Na swoje prawowierne otoczenie spoglda
on niekiedy z umiechem litujcej si wyszoci; banita

papieski zachowa jak niech przeciw Rzymowi, nai-

grawa si z pobonej ulegoci Polaków, »którzy mnie-

maj, e papie jest czem witszem, wzniolejszem nad

wszelki ludzki majestat«; on, który widzia kury z bliz-

ka, wiedzia przecie, e to czowiek, podlegajcy sabo-

ciom, jak inni miertelni. Pobrzmiewa tu ta sama nuta,

któr syszymy z ust Grzegorza z Heimburga, nastpnie

dobitnie z ust Lutra.

Lecz mimo tych wszystkich uszczypliwych uwag i po-

gldów pozostaje on w Polsce do mierci. Przytrzymywa

go stanowisko zaszczytne na dworze, wizi ycie wygo-

dne, opywanie w dostatki, które tu zebra si udao,

a które obraca w czci na wykwintne urzdzenie swego
mieszkania. Na pomniku Dominikaskim siedzi on w swo-

jej pracowni, wród ksig i wykwintnych sprztów, z twa-

rz bogiego zadowolenia, e posiad ziemi i sól teje

ziemi. Obraz ten przypomina Fausta; na póce stoi co
na ksztat fioli, po któr on jednak nie signie, bo mimo
kwiatów humanistycznych o tsknocie za krajem rodzin-

*) Zeissberg, Kleinere Geschichtsuellen 59.
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nym, pogodzony on jednak z yciem i jego kwiatami.

Polska daa mu dawniej witochn i inne Switochny

rywalki, daa mu mamon, chocia Kallimach zapewnia,

e mia inscitia rei domesticae administrandae, e nie

umia zarzdza swem mieniem x
). Jest to arystokratyczna

poza humanisty, który lubi doczesne czstki, lecz za

» najlepsz czstk « i za sapientum templa serena tskni
musi dla honoru cechu.

Godzili go wreszcie z pooeniem niektórzy ludzie,

w których znalaz oddwik dla swoich upodoba i po-

gldów. Mówilimy ju o przyjani Grzegorza z Sanoka,

który przybywajcego do Polski Kallimacha osoni swoj
opiek. Umar on w r. 1477. Tymczasem Kallimach zna-

laz by ju w Polsce potnych opiekunów w synowcu

kardynaa Zbigniewie Olenickim, póniejszym arcybisku-

pie gnienieskim, i w Janie Rytwiaskim, czonku tej

potnej magnackiej rodziny. Cieplejszym by stosunek, za-

wizany z Piotrem Bniskim; wytworzya si tu przy-

ja przypominajca poycie z Grzegorzem ze Sanoka.

Piotr z Bnina by biskupem przemyskim, nastpnie od

roku 1483 do zgonu w r. 1493 biskupem kujawskim. By
to czowiek » znakomity nauk, znakomitszy pobonoci
i dobroci dla ludzi« 2

). Kallimach przywiza si do niego

serdecznie, ceni wysoko jego rozum, wypoczywa w jego

domu po trudach i umczeniach ycia publicznego. We-
dug listu dedykacyjnego do Lorenzo Medici, powicaj-
cego zbiór poezyi wielkiemu Florentczykowi, twierdzi Kal-

limach, e dwóch ludzi fortuna zepsu nie potrafia, Lo-

renza i Piotra z Bnina. Dodawa, e mio dla tego ma
uwizia jego serce na Pónocy. Piotr z Bnina wpy-
wa te przewanie na dziaalno literack Kallimacha.

') Zeissberg 1. c. 67. — Król nie szczdzi dla zapaty. W Li-

ber Quitantiarum regis Casimiri znajdujemy str. 77 (r. 1485) i 119

(1486) przekazy pienine na futro dla Kallimacha.

*) Monum. Pol. IV, 29.
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W przedmowie do historyi króla Wadysawa Warne-
czyka tak si Kallimach odzywa do króla Kazimierza: »Pan
Bóg biskupa wocawskiego, Piotra z Bnin a, zesa twemu
królestwu, aby na polu religijnem by tu wzór staroytnej

cnoty i prawdziwego arcykapana Boego, a zarazem dla-

tego, aby Ty mia w rzeczach wieckich doradc, obda-

rzonego roztropnoci, wiernoci, staoci i powag wy-
próbowan.« Nastpnie opowiada, jak Piotr z Bnina kie-

dy z królewiczem Kazimierzem rozmawia o klsce war-

neskiej i jak obydwaj do Kallimacha si zwrócili z prob
o spisanie dziejów Warneczyka. Kallimach nie zapo-

mina nigdy o dostojnym swoim przyjacielu. W kocu
swej mowy, wypowiedzianej w roku 1490 przed papie-

em Innocentym VIII-ym, wyranie poleca Piotra z Bnina

na godno kardynalsk. Najciekawsze za o nim opo-

wiada szczegóy Maciej Drzewicki we wstpie do rzeczy

Kallimachowej o stosunkach Wenecyi z Turcy: De his'

quae a Venetis tentata sunfc... contra Turcos. Król Jan Ol-

bracht posa Drzewickiego w r. 1492 do Piotra z Bnina,

aby ma tego dowiadczonego zapyta o rad co do tu-

reckiej sprawy. Pose królewski zasta biskupa wród czy-

tania historyi Wincentego Kadubka. Przypadkowa ta oko-

liczno sprowadzia rozmow na historiografi i natchna
Piotra z Bnina do bardzo surowych, lecz trafnych uwag
o Wincentym. Powaga rednich wieków, historyk czczony

dla treci i formy jeszcze po poowie wieku przez Jana

Dbrówk i innych, nie znalaz aski u wykwintnego zna-

wcy i wyznawcy nowoytnej kultury. »Nie wizi on uwagi,

nie podnieca myli czytelnika i jest bezkrwistym«, a przy-

czyn tego jest to, e udziau w yciu publicznem nie

bra, e na niem si nie zna i dlatego ani ludzi ani fa-

któw zrozumie nie moe. »Do poznania i ocenienia...

spraw publicznych... nie dochodzi si midzy scholasty-

kami, ani wedug przepisów filozofii, lecz przez udzia

w yciu publicznem.« Ostatecznym wic wnioskiem jest,

ie Kallimach jedynie podoaby móg takiemu zadaniu,
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on »który jest pisarzem wprawnym i w yciu publicznem

dowiadczonym czowiekiem.«

Piotr z Bnina kruszy wic tu powagi, które dotych-

czas uwielbiano, dla nowych bóstw i hase nie szczdzi

kadzida i zachty. Zauwaono susznie, e w caej -tej

rozprawie pominito guchem milczeniem kogo, który

przecie nie zasugiwa na takie lekcewaenie, zmarego
niedawno wielkiego historyka redniowiecznej Polski. Albo

Piotr z Bnina nie zna dokadnie Dugoszowego dziea,

albo go nie uznawa; w wykwintnem kole humanistów

wedug zakroju Kallimacha nie zdobywano si na sowa
pochway dla tej ogromnej pracy, cho sam Kallimach nie

omieszka w razie potrzeby z niej korzysta. Sd jednak

Piotra z Bnina o Kadubku jest znamiennym i penym
trafnych spostrzee.— Umar znakomity ten biskup w r.

1493, a najwierniejszy przyjaciel (amicus concordissimus)

Kallimach zaj si wystawieniem piknego pomnika w ka-

tedrze wocawskiej, na którym byszczy napis woskiego
humanisty.

Modszym czonkiem tego koa, a zarazem najulubie-

szym uczniem Kallimacha by Maciej Drzewicki. W tej

bujnej epoce, obfitujcej w ludzi i indywidualnoci, naley
on do najciekawszych postaci. O studyach jego nie mamy
dokadniejszych wiadomoci; to pewna, e uleg stano-

wczemu i przewanemu wpywowi Kallimacha. On go

wychowa i wyksztaci, Drzewicki ywi dla niego cze
jak dla rodzica x

); przez niego te zapewne dosta si na

dwór Kazimierza Jagielloczyka. Humanistyczny królewicz

Jan Olbracht szczególn odznacza go askawoci, zrobi

swoim gównym sekretarzem, a jako król, krótko przed

mierci, posun go na godno podkanclersk. To byo
pierwszym zadatkiem wietnej karyery, któr Drzewicki

na stolicy gnienieskiej zakoczy. Powodzeniom publi-

l
) Por. List Drzewickiego do Antoniego Maurocenus na czele

De his quae a Yenetis tentata sunt . .

.
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cznym wtóroway pochway humanistów, którzy dla ulu-

bionego ucznia synnego Kallimacha osobny ywili podziw.

Stosunek cisy midzy tymi dwoma ludmi zaznacza si

dobitnie w tym szczególe, e Drzewicki, który wogóle

twórczo Kallimacha ledzi z niesabncym interesem,

zabra si okoo r. 1490 do uoenia zbioru utworów poe-

tycznych swego mistrza, a zbiór cay pismem dedykacyj-

nem do synnego Lorenzo ii Magnifico opatrzy. Namówi
Drzewickiego do tej pracy inny przybysz, który zjawi si

na Pónocy, aby z interesem humanistycznym bada kraje

i ludzi. Nazywa si on Bernardino Galio (Jadrensis) i po-

chodzi z Dalmacyi. Wstpiwszy na dwór Fryderyka Ja-

gielloczyka znalaz si ten Dalmatyniec wród ywego
ruchu umysów i sam ten ruch podnieca. Podziw jego

dla Kallimacha sign za grób, bo wierszowany napis

jego pióra zdobi niegdy cz pomnika Kallimacha w Kra-

kowie, która znikna niestety bez ladu. Bernardino Galio

doszed póniej do wybitnego znaczenia w kapitule kra-

kowskiej, za biskupa Jana Konarskiego by jej kustoszem,

w r. 1513 wystpuje jako oficya biskupi l
). Namowie wic

tego Wocha i pracy Drzewickiego zawdziczamy zbiór

Kallimachowych poezyi, w których znachodzimy najwicej

rysów osobistych dla poznania postaci sawnego huma-

nisty.

Na pogrzebie Kallimacha szed Maciej Drzewicki za-

raz za trumn, przedstawiajc niejako rodzin duchow
nieboszczyka. Wyrós on w tej atmosferze humanistycznej,

a chocia póniej wielkich dostpi zaszczytów, to czasy

Olbrachta wydaway mu si zawsze jako wiek ycia zoty,

a mier tego króla zachodem dnia, penego wiata i wrób
promienistych.

l
) Por. o nim Cod. univ. Crac. III, 237; — IV, 7; Collectanea

ex archivo Coli. histor. VI, 78/9. — Conclusiones univ. p. r. 1513. —
W Liber Prom. pod r. 1509 (str. 148) zostaje bakaarzem Bernardi-

nus de Jadra; dopisek opiewa: Venetiis uxorem duxit. To pewnie

jaki krewniak kanonika krak.

lliat. Uniw T. U. 10
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W Piotrze z Bnina i Macieju Drzewickim znalaz

i uznawa Kallimach duchy godne siebie, wymiany myli
i uczu. On, który kiedy dysputowa w akademii rzym-

skiej, potem na dworze Grzegorza z Sanoka, zaprawia

i zachca swych pónocnych towarzyszów i przyjació do

»gier rozmownych«, których przykad dobitny znalelimy
w ustach Piotra z Bnina. Kallimach by budzicielem tych

rozmów i myli, on skupia obok siebie ludzi w Krako-

wie i rozbudza tutaj ycie towarzyskie w szlachetniej-

szem jego zrozumieniu. Zasiada raz w ogrodzie Jana Mi-

riki wespó z Mikoajem Mergus'em i Jakóbem z Boxic

i czyta history Wenecyi Sabellicus'a *). Przedstawia nam
wic kilka nazwisk ludzi, z którymi rad obcowa. O Mikoaju

Mergus i Jakóbie z Boxic powiada, e trudnoby rozstrzy-

gn, któryby z nich wybitniejszym by w nauce i wy-

mowie. Jakóba tego ju poznalimy poprzednio jako le-

karza i dygnitarza kocielnego. Inne nazwiska wygldaj
na przezwiska humanistyczne. Jan Mirica, waciciel ogrodu,

by zapewne zamonym mieszczaninem krakowskim, moe
pochodzenia saskiego. Przyjmowa on i ugaszcza chtnie

w swoim domu, nie aowa przy ucztach wina wgier-

skiego; Celtes chcia u niego sarmackich wyuczy si oby-

czajów

Sarmaticos . . . potando discere mores,

ale przytomnoci jego nie wyszo to na dobre 2
). Innym razem

spotykamy Jana Mirik wraz z Maciejem Drzewickim, który

przedewszystkiem towarzystwo uczonego Niemca lubi,

rozum jego i obyczajno podziwia, w izbie jadalnej Piotra

') Pocztek: De his quae a Venetis tentata sunt . .

.

-) Celtes, Ocae I, 21. — Mirica wyglda na nieprawdziwe na-

zwisko. Dziwnem jednak si wydaje, e Kallimach egzekutorem te-

stamentu mianowa Jakóba Mirica, bo w dokumencie fingowane na-

zwisko nie byo na swem miejscu. Ten Jakób mia by notaryuszem

i kanclerzem rajców krakowskich. Poniewa my ten testament

znamy tylko ze róde ubocznych, przypuszczam, e imi Jakób jest

bodnem zamiast Jan.
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z Bnina, biskupa wocawskiego. Kallimach pojawia si
ostatni w tym kole przyjació i zastaje ich wród ksig"

zajci mianowicie traktatem Leona Tuscus'a o snach i ich

znaczeniu. Std wywizuje si rozmowa, w której gó-

wnie Mirica zdanie swToje o nie i snach wypowiada x
).

To s przypadkowe lady wielkich i wszechstronnych

wpywów, które poza polityk, na polu kultury wywiera
Kallimach na swoje przybrane otoczenie. Jego nazwisko poja-

wiao si odtd w póniejszym ruchu umysów i w póniej-

szej literaturze jak sztandar i haso, najznakomitsi huma-
nici, którzy w kocu wieku w Krakowie dziaali, skadali

mu hody, korzyli si przed jego majestatem. Celtes pisa

na niego wiersz pochwalny, Jan Aesticampianus w swoim
modus epistoiandi czstokro go wspomina z pen czci

i z podziwem, z jego natchnienia wypyn humanisty-

czny traktat De institutione regii pueri woony w usta

królowej Elbiety. Traktat ten 2

)
jest cay przesiknity

nieograniczon czci dla Kallimacha i Olbrachta. Podobnie

jak Dionysius mia za doradc Platona, którego tu na-

zwano (str. 107) philosophorum numen venerabile, tak król

polski Kazimierz znalaz poparcie i rad w Kallimachu.

Gorce sowa podziwu dla Olbrachta, który »ludzkoci
i dwornoci (humanitate) wszystkich królów przewy-
szaa uprawniayby prawie do przypuszczenia, e autorem

tego pisma by Maciej Drzewicki.

Pobyt wic Kallimacha w Polsce rozcigajcy si na

cay lat szereg, bo ca wier wieku (1470—-1496), za-

znaczy si w rozmaitych dziedzinach historyi i kultury

bardzo dobitnie. Poeta te wspóczesny, Cantalicius 3
), da-

1
)
Por. Zeissberg, Kleinere Geschichtsuellen 82: Callimachi

Praefacio in somniarium Leonis Tusci.
2

)
Por. Zeissberg, Kleinere Geschichtsuellen 94, Morawski, Bei-

trage zur Geschichte des Humanismus in Polen (Wien 1889) str. 3.

3
)
Zeissberg, Kleinere Geschichtsuellen 78.

10*
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jc wyraz humanistycznemu swemu podziwowi piewa
o jego zasugach

Te duce ... fit barbara terra latina.

III.

Kraków, jego mieszkacy i kultura. — Podróe Polaków i Krako-

wian. — Mistrz uniwersytetu Micha z Wielunia. — Wynalazek druku

i drukarnie w Krakowie.

Kallimach przebywa i dziaa przewanie w Krako-

wie; miasto to w biegu pitnastego wieku podnosio si

cigle, stawao si rzeczywistem ogniskiem cywilizacyi

i nauki, a bogate jego mieszczastwo przodowao innym

warstwom sw dwornoci i wyksztaceniem. W roku

1400, kiedy zakadano uniwersytet, wietno Krakowa

bya dopiero w zawizkach. Jednak ju w roku 1410 na-

zywa zapiska miejska Kraków najdostojniejszem miastem

w kraju: ...stat Cracow dy undir den stetin seynis reychis

ist ersamlich an guttin worte, feyerlich ara lobe und in

czeytlichin guttirn obirtretinde 1

). Niemiecki jzyk notatki

stwierdza ju sam przez si charakter niemiecki, który dla

Krakowa w czternastym i w pitnastym wieku by zna-

miennym. Wyszy patrycyat i nawet rkodzielnicy prze-

wanie z niemieckich rekrutowali si rodzin, napywaj-
cych przedewszystkiem ze ssiedniego lska, a niekiedy

z dalszych krain, Szwajcaryi, z Norymbergi, Strassburga

i z nad Renu. Kraków wywiera tak si przycigajc;

urok jego czarowa nie tylko tubylców lecz i obcych przy-

byszów (cuius soli dulcedinem non solum patriae huius

homines, sed etiam exteri aspirant 2
). A odtd id te po-

chway Krakowa jednym szeregiem a do opisu entuzya-

') (Junsularia Crac. III p. 379.

*) Tak pisze Dugosz w r. 1447, Cod. epist. 1, 2, 30.
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stycznego Hartmanna Schedel'a w kocu wieku, do hymnów
sawicych miasto obcych humanistów. Mieszczastwo to

krakowskie ronie coraz bardziej na znaczeniu i powa-

dze. W pitnastym wieku zdarzao si nieraz, ze mieszczki

krakowskie oddaway sw rk i mienie dostojnym ksi-

tom; nieznana córka Stawrota, pochodzca z nizkiego

rodu, zostaje on ksicia mazowieckiego Konrada Ru-

dego, Barbara Rockemberg ksin na Raciborzu 1
). Wie-

rzynki czyli Wirsingi doszli ju do wielkiego znacze-

nia w wieku czternastym, w pitnastym wybijaj si Mor-

stinowie bogactwem i stanowiskiem, po nich Bonerzy

z Alzacyi; bo Alzacya dostarcza Krakowowi w tej epoce

licznych emigrantów 2
). Wytworzya si tu przysta kul-

tury dla caego Wschodu, przysta na mod i zakrój No-

rymbergi. »Nie byo moe miasta w kocu XV-go i na

pocztku XVI-go stulecia, któreby miao wicej stron wspól-

nych z Norymberg ni Kraków. W Krakowie i Norym-

berdze kwity zarówno nauki humanistyczne, jak mate-

matyczne, co tworzyo w obu miastach z wielu wzgldów
pokrewn atmosfer i cigno pod Wawel zarówno -
dnych wiedzy, jak poszukujcych na dalekim Wschodzie

zysku Norymberczyków« 3
). A obok rodów niemieckich

wzrasta w pitnastym wieku w znaczenie rodzina w-
gierska Turzonów. Jan Turzo z Lewoczy na Spiu otrzy-

mawszy w r. 1464 prawo miejskie, zakada w Krakowie

dom górniczo-kupiecki, który póniej z Fuggerami cise

nawizuje stosunki. Wielki to finansista i zaoyciel pot-

nej rodziny, jak zapiska redniowieczna opiewa: ditissi-

mus homo fuit, in regno Poloniae et Ungariae potentissi-

mus. Z synów jego zostaje w kocu wieku Jan biskupem

%
) Por. Dugosz V, 128 i Rocznik krakowski (Krzyanowski,

Morsztynowie) 1898 str. 338.

2
) Por. Morawski, Z dziejów odrodzenia w Polsce 1884 str. L

(Odbitka z Przegldu polskiego).
s

) Por. Maryan Sokoowski, Hans Sues von Kulmbach, Kra-

ków 1883 str. 61.
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wrocawskim, Stanisaw biskupem oomunieckim, trzech

innych siedzi na Wgrzech na magnackich fortunach x
).

Ju te szczegóy rzucaj wymowne wiato na po-

tg tego krakowskiego mieszczastwa. A ze znaczeniem

fmansowem sza rka w rk wysoka kultura umysowa.
Kallimach i Celtes wczasuj na ucztach w domach kra-

kowskich mieszczan, u których potrawy nie wypieraj

na drugi plan rozmowy i strawy umysowej. Zasobno
tu i wykwintno jest taka, e w r. 1495 osobne rozpo-

rzdzenie zwraca si przeciw przepychowi, przeciw zaba-

wom i gronostajom mieszczek krakowskich 2
). Pomnikami

jednak najwymowniejszymi tego dobrobytu i tej kultury

pozostan po wszystkie czasy sawny Codex Picturatus

Baltazara Behema i niemiertelne przedewszystkiem dziea

Wita Stwosza. W r. 1477 postanawiaj mieszczanie kra-

kowscy wznie otarz na cze Panny Maryi w gównym
kociele na rynku; dzieo to odtd postpuje powoli przez

lat szereg z ofiar i datków mieszkaców, którzy je sta-

wiaj na chwa Boga, swoj i miasta. Zrozumimy wobec

tego wszystkiego pochwalne sowa Hartmanna Schedel'a,

zapisujcego w swej kronice wiata pod r. 1492, e oby-

watele Krakowa odznaczaj si rozumem, obyczajnoci

i ludzkoci dla obcych, e w miecie tern znale mona
wszystko, czego tylko natura ludzka poda.

Mówilimy o silnym napywie obcych do Krakowa,

immigracyi, która odwieaa krew i myl miasta. Ró-

wnoczenie znaczyy si coraz czciej podróe Polaków

i Krakowian po dalekim wiecie. Rozszerzay one skute-

cznie widnokrgi ludzi, którzy wracajc do kraju przy-

wozili ze sob cae zasoby nowych myli i poj. Mi-

cha z Wrocawia, profesor uniwersytetu Jagielloskiego,

1

)
Por. Lepszy, Turzonowie w Polsce Kraków 1890 i Wotke:

Der Olmiitzer Bischof Stanislaus Thurzo w Zeitschrift des Vereines

fur Geschichte Mahrens III J. A Heft (1899) str. 338.

2
)
Bucher: Die alten Zunft- und Verkehrsordnungen der Stadt

Krakau 1889 str. XXVI i 28.
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ukadajcy w kocu wieku kalendarze i prognostyki,

przepowiada w nich losy i koleje mieszkaców w przy-

szoci. Przepowiednie byy bardzo atwe i sprawdzay
si zapewne corocznie. W i u d i c i u m z roku 1494 za-

powiada on, e »ci, którzy przyjmowali depozyty, dopu-

szcz si sprzeniewierzenia^ e »ydzi w pocztku roku

bd przebiegli i sprytni«, co im si zapewne i w innych

porach kalendarza zdarzao, e wreszcie »z chrzecija-

nami bd yd w niezgodzie« '). Otó ten sam prorok

opierajc si na dowiadczeniu dawniejszem stawia mi-
dzy innemi prognostyk na przyszo: Peregrinabunt Po-

loni. I ta wróba niewtpliwie si spenia, bo ruchliwo
podróna przybiera w drugiej poowie pitnastego wieku
ogromne rozmiary. Jedono do Niemiec dla handlu, po-

bono lub naukowe ciekawoci pdziy jednak raczej

na Wschód lub na Poudnie. Kady taki niemal pielgrzym

powraca potem z bogat zdobycz intellektualn do oj-

czyzny 2
). Powracano niekiedy i z czem innem. Bo cho-

cia rzekomym celem podróy byy religijne lub naukowe
pobudki, to pod pozorem pielgrzymki— sub titulo religio-

sae peregrinationis — ukryway si czsto ziemskie ambi-

cye i interesa. Jedono n. p. do Rzymu, aby tam uzyska
stopie akademicki; papiee kreowali doktorów, których

nastpnie bardzo niechtnie uznaway pónocne wszech-

nice. Walka z tymi doctores bullati wybuchaa od czasu

do czasu we wszystkich uniwersytetach; w Krakowie pi-

smo kardynaa Fryderyka z r. 1498 przesane uniwersy-

tetowi potpia podróe w tym celu przedsibrane i zwy-

czaj, który uniwersytetowi zaszkodzi, niezgod w nim
zaszczepi, powag szkoy obniy moe 3

). Inni znów po-

lowali w Rzymie na beneficya kocielne; to byli tak zwani

') Judicium Cracoviense Mag. Michaelis de Wratislavia con-

gestum in praeclaro studio Cracov. a. 1494
2

) Por. Georg Liebe: Die Wallfahrten des Mittelalters w Neue
Jahrb. fur das klass. Alterthum (1898) I/II Bdes. II Heft.

s
) Conclusiones univ. 1498.
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Kortezanie albo Romipetae, dobijajcy si w stolicy papiey

o prowizye i nominacye. Tych Kortezanów obawiano si

przedewszystkiem. Przy nadawaniu urlopów w uniwer-

sytecie zastrzegano dlatego osobno, aby jadcy do Rzymu
nie stara si o jak promocy i nie dziaa na szkod

jakiego czonka uniwersytetu 1
). Urlopy te albo licencye

w ostatnich dwóch dziesitkach pitnastego wieku pona-

wiaj si w obrbie uniwersytetu ustawicznie i wiadcz
o silnym prdzie, który pcha za granic »ad yidendum

partes exteras« jak si wówczas wyraano. Kto wie, z ja-

kiemi trudnociami walczy redniowieczny podrónik, ile

niebezpieczestw mu zagraao ze strony ludzi i niewcza-

sów, ten innem okiem spoglda bdzie na ówczesne

w daleki wiat wycieczki, które bd co bd wiadczyy

o pewnej przedsibiorczoci. Scholarzy redniowieczni zd-

ajcy do odlegych uniwersytetów wpadali czstokro

w rce napastników, którzy ich ograbiali z mienia i ksiek 2
).

Zatrzymamy si przy jednym z tych pielgrzymów.

W r. 1484 dostaje Micha z Wielunia pozwolenie na piel-

grzymk do ziemi witej. Czowiek ten uchodzi za jedn

z chwa uniwersytetu, za luminarza umysowego, mier
na obczynie przerwaa jednak przedwczenie pasmo jego

ywota. Zosta on magistrem w Krakowie w roku 1474

i by dziekanem artystów w r. 1481, ju jako bakaarz

dekretów. Potem syszymy o urlopie udzielonym mu
w lutym r. 1484. Pielgrzymk do ziemi witej zaspi

mu jednak cay szereg klsk, które ostatecznie o mier
go przyprawiy. Turcy bowiem, którzy w r. 1484 zdobyli

na Modawie dwie wane twierdze nadmorskie, strzegce

uj Dunaju i Dniestru, Kili i Biaogród, pojmali Michaa

z Wielunia w tern ostatniem miecie. Wykupywano go

nastpnie dwa czy trzy razy z niewoli 3
); wreszcie umar

') Conclusiones univ. r. 1504.

2
)
Por. Charles H. Haskins: Life of medieval students w The

american histor. review, January 1898 str. 216.

3

)
Por. Liber Promotionum 75, Miechowita IV c. 73.
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on w powrocie na wyspie Roclus wskutek zupenego wy-

cieczenia. Nastpio to zapewne w roku 1487 l
). Wielki

mistrz rycerzy w. Jana na Rodus zaj si sam jego pogrze-

bem i odda mu nalene honory. Dotkliw bya ta strata

dla uniwersytetu, bo wedug pochwa Jana Ursinus'a i Mie-

chowity nieboszczyk by czowiekiem niezwykle znakomi-

tym; Miechowita twierdzi, e by we wszelkiej nauce bie-

gym, a co w tej epoce naleao do rzadkoci, posiad

gruntownie jzyk hebrajski; Ursinus boski jego umys
wysawia i przemawia do Sacranus'a w te sowa: » stra-

cilicie czowieka, któremu równego nie macie w waszej

wszechnicy «; tene sam zwie Michaa z Wielunia znako-

mitym filozofem, najwybitniejszym badaczem przyrody 2
).

Wzmóg si tedy w Krakowie naówczas ten ruch

podróny, który naley do wybitnych znamion bujnej od-

rodzenia epoki i wytworzy ca warstw bkajcych si

od miasta do miasta apostoów nowej kultury. W pocz-

tku nastpnego wieku absencye profesorów krakowskich

przybray takie rozmiary, e zagraao to dotkliwie po-

rzdkowi nauki. Mandaty królewskie przywoyway dla-

tego co chwil nieobecnych na miejsce, zakazyway wy-

rcza si substytutami 3
). A fale tego ruchu podrónego

znaczcego si w caej Europie przynosiy w zamian coraz

nowe osobistoci z obczyzny na rynek krakowski.

Inny jeszcze, równie potny czynnik zacz wtedy je-

szcze skuteczniej oddziaywa na oywienie i uruchomienie

myli ludzkiej. Nowo wynaleziona sztuka drukarska uskrzy-

dlia sowo ludzkie stanowczo i szerokie przed niem otwo-

rzya szlaki. Niektórzy humanici, rozmiowani w swoich

a

) Dat t czerpiemy z listu Jana Ursinusa w jego modus

epistolandi do Sacranus'a. Liber Promot. ma notatk bdn, data

pojmania Michaa z Wielunia (1482) jest tam zupenie niemoliw.
2

)
Wiszniewski, Historya lit. III, 331: wspomina Filipiki Cyce-

rona z biblioteki Zauskich, przepisane przez Michaa z Wielunia

w r. 1482.
3

)
Por. Cod. univ. IV, 326, 334, 312, 343.
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ozdobnych rkopisach, przyjli demokratyzujcy wynalazek

z pogard i uprzedzeniem, inni, jak Celtes, nie mieli dla

niej dosy sów uznania. Wymiana nowych myli i sze-

rzenie si nowych kierunków szy odtd w szybszem

tempie, staroytni autorzy w przystpnej tej formie znaj-

dowali liczniejszych czytelników i podziw w szerszych

koach. Nie bdziemy tu mówili o dziejach sztuki drukar-

skiej w Krakowie. Po wtpliwych próbach Gunthera Zai-

nera, który mia drukowa w Krakowie okoo roku 1475,

po ruskich drukach Sweybolda Fioa pojawiajcych si

od r. 1491, zaczyna w ostatnim dziesitku wieku dzia-

a przedewszystkiem Jan Haller; on jest gównym na-

kadc i drukarzem krakowskim w czasach odrodzenia;

od roku 1500 wychodz z jego oficyny coraz nowe dziea,

a znaczenie jego przewane utrzymuje si w pierwszej

wierci szesnastego wieku mimo drukar Hochfedera, Un-

glera, Vietora. Jest on bowiem urzdowym jakoby druka-

rzem uniwersytetu, po trochu nawet mecenasem uczonych.

Jan z Gogowa nazywa go w swych Posteriora analetica z r.

1499 virorum doctorum fautor excelentissimus, w Intro-

ductorium . . . in tractatum sphaerae z r. 1506 twierdzi, e
do wydania nakoni go znowu Haller »virorum doctorum

et generaliter spiritualium personarum fautor excellentis-

simus.« Hallera nigdy nie brako, kiedy chodzio o jakie-

kolwiek przedsiwzicie ksigarsko-kulturalne, n. p. o spro-

wadzenie ksig greckich do Krakowa; by to czowiek

z wysoka pojmujcy swoje zadanie i posannictwo 1
). Ró-

wnoczenie te druki, które po roku 1460 zaczy si coraz

gciej pojawia w Niemczech i po wiecie, napyway do

Krakowa i rzucay tysiczne posiewy i zarodki nowych

myli na niw redniowiecza.

') Por. Pierre de Nolhac, Les Correspondants d' Aide Manuce

Roma J88S n. 60.
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Ostatnie byski redniowiecznej nauki. — Bujnoó scholastycznej dya-

lektyki w Krakowie na przeomie dwóch wieków. — Jan Gogo-
wita. — Jego ycie i dziea. — Micha z Wrocawia. — Micha z By-

strzykowa. — Ocena ich naukowej dziaalnoci. — Towarzyszy jej

uprawa i rozkwit mnemoniki. — Bernardyni krakowscy. — Tomasz

Murner i jego ars memorativa.

Jakie te fermenty wywoay ycie w uniwersytecie

krakowskim, przedstawi nam niebawem wypadnie. Bo

faszywe jest tych miemanie, którzy twierdz, e a do

szesnastego wieku twierdze redniowieczyzny odpieray

stanowczo nowego ducha. Zanim jednak do przedstawie-

nia tych walk przystpimy, zatrzyma si naley przy

ostatnich blaskach scholastyki, która na przeomie dwóch

wieków wybuja obficie i wypiewuje niejako piew swój

abdzi. Jakby w przeczuciu, e prace i myli ubie-

gych czasów ustpi niebawem z pola, przystpiono

w kocu wieku do inwentaryzacyi dotychczasowej nauki,

do spisywania podrczników, które t nauk w przyst-

pnej miay poda formie. Nastpi jaki spóniony na tern

polu ruch, znaczcy si ca liczb dzie i dzieek; pisz

si komentarze do Arystotelesa, a czciej komentarze do

jego komentatorów. Seiwum pecus niesamodzielnych ba-

daczy wystpuje w szranki, a ta niesamodzielno obja-

wia si midzy innemi w zacieraniu si przeciwiestw,

w eklektycyzmie, który bywa zawsze znamieniem i wa-

ciwoci epok nietwórczych 1

)

-

Najznakomitszym przedstawicielem tego obozu i kie-

J

) Por. Prantl: Geschichte der Logik IV, 173: Neben den ver-

einzelten Regungen der Renaissance war das XV-te Jahrhundert

durchaus von einer Nachbliithe der Schoastik occupirt, wel-

che ganz besonders gegen Ende desselben massenhaft auftrat und

sodann noch in das erste Drittel des XVI-tes Jahrhunderts hinuber

ein zahes Leben fortfuhrte.
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runku by czowiek uniwersalnej nauki, filozof, astronom

i gramatyk, typowy encyklopedysta redniowiecznego uni-

wersytetu, Jan z Gogowa. Pojawia si on jako magi-

ster w uniwersytecie w r. 1470, w r. 1476 jest prepozy-

tem mniejszego kollegium (Cod. Jag. 3870), dziekan-em

artystów w r. 1478: a do mierci w roku 1507 moemy
nastpnie na rónych polach ledzi jego dziaalno nad-

zwyczaj ruchliw. Jakim si cieszy rozgosem, poznajemy

z róda wgierskiego, które go nazywa maximus sagax

vir in omni scientia x

),
póniej, dugo po jego mierci, An-

glik Leonard Coxe w dzieku de laudibus academiae Cra-

coviensis (1518) wyrónia go wród dyalektyków krakow-

skich i najwiksze mu oddaje pochway 2
). W yciu we-

wntrznem uniwersytetu wielk on odgrywa rol. Spo-

tykamy go co chwil przed sdami rektorskimi, bo duo
pienidzy poycza drugim, czsto rczy za innych; ota-

cza on szczególn opiek studentów niemieckich i wgier-
skich. Pierwsze tómaczy si jego pochodzeniem niemiec-

kiem, drugie tern, e cilejszy go czy stosunek z burs
wgiersk, która przez duszy czas bya ogniskiem w-
gierskiego i niemieckiego ywiou. Dom Melsztyskich,

w którym ona si znajdowaa, wzi on w pacht od uni-

wersytetu w r. 1483 na lat trzy, w r. 1486 na rok jeden 3
),

a w r. 1499 znowu na trzy lata 4
). Oprócz tego syszymy

w r. 1488 o bursie wieo wystawionej przez magistra

Gogowit 5
)
(bursa noviter exstructa per mgr. Glogovitam).

Odnosi si to do domu drewnianego na tyach kollegium

wikszego, przeznaczonego dla Niemców 6
). Myli on wic

*) Scriptores rerum polon. II, 340.
2

)
Glogovianus . . . brevitati facilitatem, facilitati sermonis la-

tini castitatem, castitati sententiarum graliam et succum adiecit.

3
)
Conclusiones universitatis.

4
)
Acta Rectoralia ed. Wisocki n. 1855.

s
) Acta Rect. n. 1187.

6
) Muczkowski, Mieszkania . . . uczniów krak. Kraków 1842,

str. 39: Domus lignea fundata per M. Joh. Glogoviensem pro Ger-

manis dicta bursa nova.
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cigle o swych cilejszych rodakach, ma dla nich za-

równo serce otwarte jak i kiesze.

Z katedry objania przewanie Arystotelesa, wyka-
da jednak prócz tego Donatusa, Gallusa, uczy wic a-

ciskiego jzyka; dla dalej posunitych i wprawniejszych

czyta epistoy Franciszka Niger. Prócz tego znachodzimy

astronomiczne wykady, jak w r. 1506, w którym objania

Sphaera. W r. 1484 jest on ju czonkiem wikszego kol-

legium, w r. 1490 po mierci Bernarda z Nissy obejmuje

na czas pewien nadzór nad wychowaniem Jana Gasztolda,

wreszcie w r. 1499 wystpuje jako kanonik w. Floryana.

Przy tern dziaalno jego naukowa i literacka jest

nadzwyczaj obfit i rónorodn. Gownem niemal polem

jego pracy jest dyalektyka. Jan Gogowczyk objania w li-

cznych dziekach logik Arystotelesa, a raczej przerabia

komentarze Jana Yersor, aby je zrobi bardziej przyst-

pnymi. Ten Jan Versor by filozofem scholastycznym i dzia-

a w Kolonii w drugiej poowie pitnastego wieku. Na-

pisa on duo komentarzy do Arystotelesa, w których

trzyma si cile nauki i powagi w. Tomasza. Prócz

tego objania logik Piotra Hiszpana i gramatyk Dona-

tusa. W tym samym tedy kierunku id prace Gogowczyka.

Wydaje on w r. 1499 w Lipsku Liber posteriorum ana-

leticorum, t. j. komentarz do tej czci Arystotelesa, a w tym

samym roku koczy swoje Exercitium nove Logice, w któ-

rem objania Analytica priora i .Sophistarum Elenchi. Znowu

tu komentarze Yersora su za podstaw; Gogowczyk
stara si uczyni je atwiejszymi »pro iuniorum exercita-

tione.« »Do objanienia Arystotelesowakiego textu zamierza

on uy Alberta Wielkiego, w. Tomasza i Aegidiusa,

a z drugiej strony Pawa z Wenecyi; stwierdzajc tern,

e dla niego spór namitny midzy Tomistami i Moderni

jest ju obojtnym, daje on nam spokojny, rozumny ko-

mentarza r
) logiki. Do tych dwóch dzie obejmujcych gówne

') Frantl, Geschichte der Logik (1870) IV, 291. Por. tame str. 2U.
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zasady Arystotelesowskiej logiki przyda potem Jan z Go-
gowa bardziej szczegóowe prace. Exercitium super omnes

tractatus parvorum logicalium Petri Hispani, komentarz

do synnego w rednich wiekach dziea Piotra Hiszpana

z XIII-go wieku, przedstawiajcego nauk o syllogismach,

wyda w r. 1500; prócz tego znowu »dla nauki modszych«
objani dzieko Jana Versora: uaestiones librorum de

anima w r. 1501 1
). A wic Arystoteles jest tu osi i pod-

staw dyalektyki; objaniaj go powagi uznane dawniej-

sze, przybywaj nowsze komentarze Versora, a dalej roz-

maite subtelnoci wzite z tak zwanych Moderni. Jan

z Gogowa, jako prawdziwy synkretysta, czerpie z rónych
róde i rónych szkó swoje wywody 2

). Opracowa on

w ten sposób cae niemal Organon Arystotelesa, t. j. pisma

dyalektyczne, traktujce o metodzie, która jest narzdziem

czyli organem badania.

Z dyalektyk czya si w rednich wiekach cile
nauka o jzyku czyli gramatyka, która wT owych czasach

nosia zawsze na sobie wybitnie filozoficzne pitno i nad-

uywaa logiki do objanie zjawisk jzykowych. Go-

gowczyk wyda skadni acisk w r. 1500 3
); podaje ona

Secunda Pars t. z. Alexandri doctrinale, które mimo na-

a
) Por. o tern dziele Wiszniewski, Hist. lit. III, 266 i nast.

2
)
Prócz tego wyda Gogowczyk: Argumentum in librum

Porphirii ysagogicum in kathegorias Aristotelis, take p. t. Exerci-

tium veteris artis. (1504). Porphyrios, neoplatonik z III-go wieku ob-

jania pisma Arystotelesa. Gogowczyk zamierzy w tern dziele znowu

Versora komentarz »in leviorein modum resolvere.« Od Alberta Wiel-

kiego poczono z kategoryami Arystotelesa dzieo Gilberti Porretani

Sex principia, które Gogowczyk take tutaj objania. W roku 1502

wyda: Aegidii Romani . . . in libros Aristotelis interpretatio. Aegidius

Romamis, ucze w. Tomasza z drugioj poowy trzynastego wieku,

komentowa jak mistrz jego Arystotelesa. W rkopisach wreszcie

mamy Gogowczyka komentarz do fizyki Arystotelesa z r. 14-99/1500

(Cod. Jag. 2089), do metafizyki z r. 1501 (Cod. Jag. 2090 i 24-53).

3

)
Bauch w Silesiaca Breslau 1898 wspomina wydanie z roku

1504 (str. 159), Wiszniewski Hist. lit, 3, 302 zna wydanie z r. 1500.
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paci i zaczepek ze strony humanistów dugo jeszcze po-

zostao w uyciu. Wydawca sawi we wstpie Alexandra,

»o którym wielu ludzi mniema, e na lekcewaenie i po-

miatanie zasuguje.« Prócz tego opatrzy on komentarzem

t. z. Donatus minor de octo partibus orationis, a due to

dosy dzieko wyszo w Krakowie w r. 1503.

Sagax vir in omni scientia, jak go wspóczesne ró-

do nazywa, by wic rzeczywicie typem wszechstronno-

ci redniowiecznej a wzorem niemieckiej pracowitoci.

Pomin tu nam na razie trzeba inn stron jego nauko-

wej dziaalnoci, pisma jego z zakresu matematyki i astro-

nomii. I na tern polu nalea on do wybitniejszych uczo-

nych krakowskiego uniwersytetu. Dlatego te sawili go

wspóczeni, a jego rozgos przyciga' w wielkiej czci
obcych uczniów do krakowskiej wszechnicy; humanici

nawet jak Laurentius Corvinus i inni nie szczdzili mu
w swych wierszach uznania i pochway.

Obok niego inny lzak, take matematyk i astro-

nom, Micha z Wrocawia, podobn i równie prawie

wszechstronn odznacza si dziaalnoci. Jest on mo-
dszym od Jana z Gogowa; magisterium osiga w Kra-

kowie w r. 1488. Nastpnie dziaa na fakultecie artystów,

wykada przedewszystkiem Arystotelesa, Alberta Wiel-

kiego, prócz tego objania gramatyk Gallusa, Cycerona

retoryki i listy Franciszka Niger; wreszcie ogasza take
astronomiczne wykady i matematyczne. Dziekanem arty-

stów by w latach 1499 i 1505; po roku 1512 gin jego

lekcye w spisie wykadów artystów, bo przeszed wtedy

na teologi. Umar on w podeszym wieku, w r. 1534, zo-

stawiajc potomnym wzór pracowitoci i cnoty, exemplar

Christianae ac sacerdotalis vitae !

).

Nie bdziemy na razie ocenia jego zasug astrono-

micznych. Odznaczy si on poza tern jako dyalektyk

i teolog. W zakresie teologii najwaniejszym by jego ko-

') Por. Cod. Arehivum univ. Nr. 09, p. 45.
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mentarz do sentencyi Lombarda, wydany w roku 1521:

Epitoma conclusionum theologicalium pro introductione

in quattuor libros sententiarum l
). Zajmowa si take po-

ezy i muzyk kocieln, wyda Expositio hymnorum (1516)

i Prosarum elucidatio powicone Tomickiemu (1530 po-

nowne wyd.) 2
). Dla logiki stwarza on podrcznik peen

subtelnoci t. z. moderni czyli terministów 3
). W jego in-

troductorium dyalectice, quod congestum logicum appel-

latur, z r. 1504 znajdujemy dokadny obraz tej przesadnej

i mczcej gimnastyki myli, do której zaprawiaa i któ-

rej dosiga scholastyczna filozofia. We wstpie do dru-

giego wydania z roku 1509 przemawia autor z wielkiem

uznaniem do Hallera, nadmieniajc, e wczasy poprzedniego

roku, kiedy uciekajc przed zaraz z Krakowa schroni

si w zacisze, pozwoliy mu dzieo uzupeni. Midzy kra-

kowskimi dyalektykami wyrónia si wic Micha z Wro-

cawia swym terminizmem, który wypyn z nauki Okkama,

podczas gdy Jan z Gogowa opiera si gównie na To-

micie Janie Versor 4
). Nauka o termini, czyli wyrazach i ich

wasnociach bya u Okkama i jego nastpców jdrem
niejako logiki; logika ta jeszcze w kocu wieku pitna-

stego si rozwijaa, ale zarazem gubia si w sofizmach

i subtelnociach, które cigny na ni zarzut sofisteryi.

Trzecim wreszcie przedstawicielem tego scholastycznego

') Por. Cod. Jag. 3233, 3234, 3235, 3236. — Jego quaestiones

theologicae w Cod. Jag. 2205, objanienia w. Tomasza 2217, 2218. 2237.

'-') Jego explanatio super psalmos, autograf skoczony w roku

1512 w Cod. Jag. 3201. — Wiszniewski wspomina Hist. lit. VI, 423:

Commentarium in ecclesiae Romanae cantilenas.

3
) Prantl, Geschichte der Logik IV, 264.

") Micha z Wrocawia wyda prócz tego Epitoma figurarum

in libros phisicorum et de anima Aristotelis (moe z r. 1503 lub 1504.

Por. Wiszniewski Hist. lit. III, 206*. Bauch Silesiaca str. 177 odnosi

to dzieko do lat póniejszych. W Cod. Jag. 716 (autograf, sko-

czony w r. 1495) jest jego Explanatio super Aristotelis libros prio-

rum. Jest to wykad miany w uniwersytecie w roku 1494 (Por. liber

diligentiarum).
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tryumwiratu by synny Micha z Bystrzy ko w a , naj-

wybitniejszy Skotysta krakowski; mówilimy ju wyej
o jego dziaaniu i uczniu, wiernym mistrzowi i jego nauce.

Jan ze Stobnicy w pocztku szesnastego wieku krzewi
zasady dyalektyki Skotusa w Krakowie i przyczyni si
niemao do tego, e dugo jeszcze metoda ta zabarwiaa
nauczanie uniwersytetu; przeya ona nawet hasa i po-

gard humanistów, którzy myl ludzk na inne tory i w inne

koleje popchn usiowali.

W trzynastym wieku zamierzy by synny Hiszpan

Raimundus Lullus zorganizowa krucyat filozoficzn i po-

kojow przeciw niewiernym. Za pomoc swej Ars magna
chcia on prawd szerzy i do prawdy nawraca, formu-

kami, w których wszechpotg wierzy, walczy z tymi,

których dotd mieczem cigano. W wietle podobnej kru-

cyaty przedstawia nam si nieomal dziaalno krakow-

skich scholastyków; i oni z formukami subtelnemi stoj

na szacach twierdzy, któr wróg otacza, i oni wyostrzaj

i szlifuj na wszelki sposób bro swoj duchow, aby

sprostaa nowym i coraz groniejszym zamachom. Jest to

strzaa Parta zanikajcej epoki, strzaa przedzgonna, o któ-

rej mówi grecki poeta:

Kai tic a7U0'9,v^<r/.G)v hmccf ax,ovTi<iaTco.

Kraków wskutek tej dziaalnoci zasyn w tej epoce

jako jedno z ognisk filozofii, mianowicie dyalektycznej

a nastpstwa tego ruchu odbijay si dugo jeszcze na

uniwersyteckiej nauce. W pocztkach szesnastego wieku,

szczególnie w drugim dziesitku stulecia wykady de via

Scoti mno si na kartach Liber diligentiarum i poja-

wiaj si sporadycznie jeszcze i póniej. Byo to ostatnie

wezbranie, silne i stanowcze, scholastycyzmu. Wspóczeni
nie umieli go naleycie okreli ani oceni; Jana z Go-
gowa opiewali nawet humanici; w Michale z Wroca-
wia sawili gównego swego nauczyciela i mistrza Rudolf

Hist. Uniw. T. II. 11
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Agricola modszy i Walenty Eck l
). Ale Konrad Celtes upa-

trywa juz niewtpliwie w Janie z Gogowa wroga swego

najzacitszego, a w póniejszych czasach uchodzi tene

za synonim zastoju i barbarzystwa w nauce. Tak o nim

mówi Marycki w swem dziele o szkoach (eicienda bar-

baries cum suis authoribus Scoto, Yersore, Glogovita),

w podobny sposób pitnowa go póniej Orzechowski.

Raimundus Lullus biedzi si kiedy nad rodkami,

którymi zawie formuki jego nauki wpoiby si udao

najatwiej i utrwali w mózgach suchaczy. Otó w Kra-

kowie obok tej spónionej bujnoci scholastyki zakwita

równoczenie jeszcze inna sztuka waciwa rednim wiekom,

któr tu wspomnie wypada t. j. sztuka pamiciowa czyli

mnemonika. Wobec subtelnoci ówczesnej dyalektyki,

wobec niezliczonych jej formuek i przepisów, prawdziwie

byo potrzeba jakiego wsparcia i pomocy dla ludzkiej pa-

mici, zwaszcza ze draki rzadkie i nieprzystpne dla

ogóu nie mogy dostatecznie rozpowszechnia wiedzy

wród ludzi. Nie by to wiek ksikowy; dania stawiane

pamici ludzkiej byy dlatego duo wiksze ni dzisiaj.

Mnemonika wic zamierzaa przyj jej w pomoc i ua-

twi zadanie. Uprawiano t sztuk powszechnie, a mi-
dzy innemi z zamiowaniem w klasztorze Bernardynów

krakowskim, wynajdywano tu coraz nowe sposoby, aby

myl ludzk wzmocni i ukrzepi. Wspominalimy, e
w tym przebywa zakonie Antoni Radomski, którego

uniwersytet skoni, aby tajniki swej sztuki w uniwersy-

tecie wyoy.— Hic artem memorativam in universitate

Cracoviensi multiplicavit— powiada o nim historyk za-

konu, Jan z Komorowa 2
). Dzieko jego z tego zakresu

wyszo w Krakowie w r. 1504 T sam para si nauk
profesor uniwersytetu, a nastpnie Bernardyn Stanisaw

) Por. Gustaw Bauch, Rudolphus Agricola Junior, Breslau

1892 sir. 7 i 11.

s
) Mon. Pol. hist. V. 256.
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Korzybski. Wreszcie odznaczy si szczególn pomysowo-
ci na tem polu cudzoziemiec, z daleka do Krakowa przy-

byy, równie czonek zakonu mniejszego w. Franciszka,

sawny satyryk niemiecki Tomasz Mur ner ze Strass-

burga. Pojawi si on w Krakowie w r. 1499 i wpisa si
midzy uczniów uniwersytetu. Poprzednio zwiedzi ju
uniwersytet fryburgski i paryski, by ju mistrzem nauk
wyzwolonych i pisarzem dosy znanym. Teraz w Krakowie
osign stopie bakaarza w. teologii. Po pewnym od-

stpie czasu, powiconym na dalsze podróe, nauk i nau-

czanie, powróci on znowu do Krakowa okoo roku 1506

i wystpi tu jako nauczyciel. Za przedmiot obra sobie

logik wedug synnego dziea redniowiecznego: Parva lo-

gicalia Piotra Hiszpana. Murner wzi je za podstaw wy-
kadu, chocia mu zarzuca trzy braki, barbarzyski jzyk,

tekst bdny i brak obrazowoci, któraby moga nauk
oderwan oywi i uchroni od nudy 1

). Ju za modu
przemyliwa on dlatego nad mnemonik; zwyk by ma-
wia, e naley dostarczy scholarom przyzwoitych roz-

rywek, aby nauki sobie nie obrzydzili. Poniewa gra

w karty, szachy i kostki rozszerzon bya midzy mo-
dzie, a wykorzenienie »tego potwora« nie byo atwem,
zamierzy tedy Murner gr uszlachetni, zrobi z niej na-

rzdzie w subie wyszych naukowych celów i uy kart,

aby z ich pomoc naucza logiki, prozodyi i prawa. Na
kadej karcie by obrazek, który odpowiada obrazkom,

jakimi Murner zaopatrzy pojedyncze rozdziay logiki Piotra

Hiszpana: liczby na kartach przypominay znów paragrafy

owego podrcznika. I tak wród gry mia teraz modzie-
niec biorcy jedn z kart w rk, zarazem wypowiada
ustpy nauki logicznej, do której si ona odnosia. Karty

miay by rodzajem egzaminatorów, przyjemnych dla scho-

larów i uatwiajcych im przykre mozoy.
Jest to jedno z tych dziwactw tej bogatej w dziwa-

*) Schmidt: Histoire litteraire de 1' Alsace II, 222 i 267.

11*
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ctwa epoki, które znajdowao jednak podziw i zastosowa-

nie. Wymia je Rabelais, którego bohater Gargantua, po-

chaniajc ca nauk redniowieczn, uczy si arytmetyki

na grze w karty i kostki, aby j pokn bez udrczenia.

W koach powanych uczonych budziy jednak te sztuki

Murnera niech i podejrzenia. Ju w r. 1502 oskarali

go uczeni strassburscy, e dopuci si obrazy majestatu,

uczc na kartach witych konstytucyi cesarskich; w Kra-

kowie podobne nauczanie logiki, królowej nauk, take
wzburzyo umysy. Przyszo nawet do ledztwa i badania

sprawy. Bo skoro posyszano o kartach i dowiedziano si,

i ludzie twardego pojcia i nieuki z pomoc tej sztuki

w przecigu miesica wielkiej w logice biegoci dali

dowody, »pado na ksidza Murnera podejrzenie, czyli on

czasem zamiast prawide logiki, magii nie uczy; uczniów

swoich zwiza on by przysig, aeby tego sposobu nau-

czania logiki do dwóch lat nikomu yjcemu nie odkryli.«

Zawezwano wic Murnera przed sd uniwersytecki; skoro

on jednak przedoy i wyoy sw sztuk, wprawio to

sdziów w taki podziw dla jego boskiego geniuszu, e
go uroczycie przyjto do uniwersytetu z pac 24 zotych

wgierskich. Tak opowiada wielki dyalektyk krakowski

Jan z Gogowa w wiadectwie, wystawionem Murnerowi

a uznajcem jego prawowierno. Szczliwy wynalazca

nie kry te dalej tajemnicy i wyda u Hallera w pocztku
r. 1507 swoje Cartiludium logicae seu logica poetica vel

memorativa.

Murner propagowa wic z powodzeniem w Krako-

wie sztuk, któr jego bracia zakonni w inny sposób ró-

wnie od dawna uprawiali w tern miecie. Druk, który si
sta gówn broni i narzdziem odrodzenia, usuwa tym-

czasem zwycisko mnemoniki redniowieczne i spenia
po czci ich rol. Ale i pamici przestano stawia tak

wysokie dania; podczas gdy rednie wieki mniej dbay
o postp nauki, lecz o zapanowanie nad tern, co przeszo
przekazaa, teraz mielsze umysy poczy si zwraca do
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zapomnianych lub nieznanych dziedzin, do których nie

pami, lecz inne wadze czowieka mogy dostarczy klu-

cza i wstp otworzy. Nie Mnemozyna, lecz jej dorodne

córy, dziewicze Muzy miay przewodzi w dalszym ruchu

i rozwoju.

V.

Budzenie si humanizmu w uniwersytecie w ostatniej wierci wieku..

—

Sia atrakcyjna Krakowa w tych czasach. — Frekwencya uniwer-

sytetu. — Znakomitsi uczniowie: Laurentius Corvinus. — Przyjazd

Konrada Celtesa, z którym si pojawia humanizm wdrowny i wo-
jujcy. — Charakterystyka przedstawicieli tego kierunku, ich zasad

i zamiarów. — Celtes i jego poplecznicy w Krakowie. — Przeciwnicy. —
Stosunek jego do uniwersytetu. — Dziaalno poza uniwersytetem. —
Sodalitas Vistulana i grono blisze jego znajomych. — Zabawy ów-
czesne. — Romans Celtesa krakowski. — Wykady w bursie wgier-

skiej. — Jego odjazd i powody oddalenia si z Krakowa.

Mówilimy, jak te Muzy powoli i w rozmaitych od-

stpach czasu i w rozmaitych miejscach staray si zdo-

by Pónoc i wywalczy sobie cze i poszanowanie. Ale

aby osign zwycistwo, trzeba byo przeama gówn
przeszkod, wzi gówn twierdz redniowiecznego du-

cha, a t by uniwersytet Jagielloski. Wspominalimy
o rozmaitych objawach i drganiach nowego ducha w cigu
wieku; uniwersytetu albo one wcale nie dosigay, albo

byy w jego murach przemijajcymi objawami. Grzegorz

z Sanoka mimo swego wykadu o Bukolikach, trwaego
tu wpywu nie wywar, Zbigniew Olenicki pomimo wy-
kwintnych listów i wymiany myli z Eneaszem Silviusem

szanowa jednak i powaa ustrój dotychczasowy naj-

wyszej szkoy narodu. Sporadyczne mielsze zapdy
nie mogy wiele przemieni; wybiegay niekiedy poza

ramy przekazanego trdycy ustroju, ale ram tych nie roz-

bijay. Przy fundacyi kollegium mniejszego w r. 1476 nie
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znalelimy adnych prawie ladów nowego ruchu i po-

lotu umysów. W r. 1480 za rektoratu Jana z Owicimia
(Bebera) radzono w uniwersytecie nad usuniciem nie-

dostatków na wydziale artystów 1
). Wyznaczono wtedy

komisy majc si zastanawia »super reformatione de-

fectuum in facultate artium«; weszli do niej sam rektor

Jan Beber z Owicimia, Stanisaw z Brzenicy, Maciej

z Kobylina, Bernard z Nissy i inni; Micha z Wielunia,

synny póniej pielgrzym i peen nadziei uczony, nalea
take do jej skadu. Ale nie syszymy o adnych zasadni-

czych przemianach, na które byo jeszcze za wczenie.

Unormowano wybory dziekana; zreszt nie zdobyto si

na adn waniejsz reform.

Dawne wic porzdki na dugo miay jeszcze pozo-

sta w uniwersytecie, a mielsze myli i mielsi ludzie mu-
sieli dlatego rewolucyjnie torowa sobie drog, aby przy-

gotowa ewolucy; wbrew instytucyi i mimo instytucyi

trzeba im byo kroczy naprzód i postpowa. Dla nich

i dla tego ruchu wysze fakultety nie daway miejsca ani

przystpu; fakultet natomiast artystów, który by progiem

uniwersytetu, przez który mode siy wstpoway w ka-

ryer, wielkim przedsionkiem wyszych nauk, w którym

obok stanowisk okrelonych znajdowao si pomieszcze-

nie dla ludzi spodziewajcych si stanowiska, lub wielce

w rzeczy czy wiele w sowach obiecujcych, by t
aren dla modziey i modych kierunków, gdzie si mu-
siay pocz i rozegra walki midzy dawnym i starym

wiatem, gdzie humanizm krzewi si zacz i rozwin
skrzyda do lotu.

Ustrój uniwersytetu uwaa ten wydzia za przygo-

towanie do wyszych nauk; dyalektyka tu uprawiana

i wiczenia na Arystotelesie miay uzbroi myl ludzk
i zaprawi do dalszych postpów. Tutaj uczono take
gramatyki i czytano nawet w rednich wiekach pewnych

») Conclus. univ. (1480).
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autorów. Naleao tylko w te nauki tchn nowego du-

cha, otworzy wasne oczy i drugich na pikno j-
zyka i pisarzy, a nawet w obrbie panujcego porzdku
mona byo rzuci niejedno zarzewie oywcze; przecie

wykady Grzegorza z Sanoka o Bukolikach poruszyy

niegdy umysy.
A przy tern pozostaway inne jeszcze pola dziaania.

Mody magister móg poza wykadami w uniwersytecie,

którego ustrój krpowa go czsto co do wyboru przed-

miotu i co do sposobu wykadu, tysicznymi sposobami

dziaa na uczniów, skupia ich wokoo siebie, czy to we
wasnem mieszkaniu, czy to w bursie, przygotowywa ich

do egzaminów, a przy tern wykracza poza granice tra-

dycyjnej i wymaganej wiedzy, zbacza z wytknitej drogi

na szlaki, które wiody w przyszoci i postpu podwoje.

Pierwsze takie drgnienie humanizmu znajdujemy wród
pónocnych uniwersytetów moe w Heidelbergu; w roku

1456 wystpi tutaj Piotr Luder z nowemi hasami i wia-
domoci nowych zamiarów i walki; dziaanie jego przy-

pada na czasy, w których w Krakowie mody mistrz Grzy-

maa rozwija pokrewn, cho mniej mia dziaalno.

Bo Piotr Luder wypisa otwarcie na swoim sztandarze,

e misy jego jest przywróci zdziczaej acinie pikno
utracon, e studia politiora, czyli czytanie poetów i ora-

torów staroytnych jedynym do tego jest rodkiem 1
). Jest

to objaw przedwczesny, nad którym zwyciskie fale re-

dniowiecza zamkny si niebawem, pochaniajc staroy-

tn Anadyomene w swych nurtach. W Wiedniu podo-

bne drgnienia humanizmu cz si z nazwiskami ma-

tematyków i astronomów. Georg Peuerbach wykada
tu w latach 1454 i 1460 o Wergiliusza Eneidzie, w roku

1456 objania satyry Juvenalisa, krótko potem pieni

*) Paulsen, Geschichte des gelehrten Unterrichts (2) 75.



168 KSIGA III. ROZDZIA III.

Horacyusza. Jego ucze Jan Regiomontanus wzi w r.

1461 Bukoliki Wergiliusza l
) za przedmiot wykadu.

Byy to zapowiedzi, omylne prawie wity dnia, który

dopiero w kocu stulecia peniejszem zajanie mia wia-

tem. U schyku bowiem stulecia, w ostatnich dwóch jego

dziesitkach, ruch humanistyczny zaznaczy si silniej,

a obok Wiednia wyróni si wtedy Kraków na caej Pó-

nocy szczególnie bujnem yciem i przyspieszonem ttnem
nowych prdów.

W Krakowie w kollegium mniejszem kollegiat Now-
kona uprawia retoryk wedug Cycerona i Kwintyliana,

kollegiat Mykowej objania autorów staroytnych; na

dwóch innych magistrów z fundacyi Mikoaja z Brzenicy

i Zaborowskiego ciy obowizek uczenia gramatyki. Tak

byo ju w pitnastym wieku. Przy kocu pitnastego

wieku zajmowa kollegiatur in poesi Stanisaw Biel z No-

wego Miasta pod Przemylem, który z niej jednak w r.

1489 zrezygnowa na korzy Jakóba z Gostynina. Jakób

znów ustpi wtedy z zajmowanej przez siebie kollegia-

tury in oratoria na korzy Pawa z Zakliczewa 2
). Od

roku, w którym si zaczyna Liber diligentiarum fakultetu

artystycznego, t. j. od roku 1487, spotykamy te dosy
czsto wykady z zakresu autorów klasycznych. Biel obja-

nia w roku 1487 Bukoliki, w latach 1488 i 1489 Eneid
i Metamorfozy, Jakób z Gostynina w r. 1488 Statius'a i ody

Horacyusza, w r. 1489 Bukoliki. Autorów tych wykadano
niewtpliwie przez cay wiek pitnasty, ale nie byy to

lekcye obowizkowe dla uczniów, a od mistrza zaleao,

czy tchn w swój wykad wiey interes i uwydatni

piknoci starego pisarza, czy te idc star metod szuka

w nim allegoryi, i znajdowa podkad dla swoich schola-

stycznych wywodów. Prócz tego byskaj przelotnie w spi-

sach wykadów z tych lat inne lekcye klasyczne: Sta-

Aschbaoh, Geschichte der Wiener Universitat, 353.

Acta Rect. n. 1381 — 2.
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nisaw Selig z Krakowa, o którym póniej mówi bdziemy,

medyk i astronom, wykada w latach 1488— 1492 rozma-

itych autorów, nawet rzadszych, Juvenalisa, Lukanusa,

komedye Terencyusza, a dalej bardziej znanych Owidyu-

sza, Wergilmsza i Waleryusza Maximus. Czasem pojawi

si wród nauczycieli na chwil nazwisko póniej dosy
gone w historyi; Jan Turzo; z Krakowa zostaje magi-

strem w r. 1487, a w nastpnym jako extraneus wydziau
artystycznego objania Owidyusza. Póniejszy rektor uni-

wersytetu z r. 1498 i biskup wrocawski, wielki mecenas

humanizmu, w progu swej wietnej karyery odezwa si

z katedry uniwersytetu krakowskiego, spacajc dug za

wyksztacenie, które w nim kiedy odebra.

Wedug uczniów, których Kraków wtedy wydawa,
moemy sdzi o poziomie ówczesnej nauki w uniwersy-

tecie i wedug siy atrakcyjnej, któr szkoa Jagiello-

ska w kraju i zagranic wywieraa. W ostatnich dwóch
dziesitkach wieku sia ta wzrosa niepomiernie; przyci-

gay tutaj czasem stara dyalektyka, czciej studia poli-

tiora, a obok tego, jak póniej zobaczymy, astronomia.

Wiksze frekwencje zaczynaj si w uniwersytecie okoo
roku 1470 i z pewnemi oscyllacyami trwaj stale a do

koca wieku, po kilku gorszych latach od r. 1483 napyw
si wzmaga, po roku 1494 znowu na pewien czas si znia,

ostatnie wreszcie lata stulecia, a mianowicie rok 1499

i 1500 wykazuj wielkie liczby scholarów 1
). W ostatnim

lat dziesitku przecitnie 300 scholarów zapisywao si
co roku w poczet uczniów uniwersytetu. Pochodzili oni

z polskich krajów, prócz tego lsk i Wgry przysyay
znaczne ich poczty, a obok tego byskay co chwila na-

zwiska z odlegych, zachodnich czci Niemiec i ze Szwaj-

caryi. Z Krakowa wynieli wówczas swe wyksztacenie

niektórzy ludzie, którzy nastpnie za granic Polski w dzie-

1498 jest zapisanych uczniów 340, 1499: iii, 1590: 506.
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jach odrodzenia wielk odegrali rol. Zatrzymamy si przy

wpisie roku 1484.

W letniem póroczu tego roku zapisuje si do ma-

trykuy scholarów krakowskich, Laurentius Bartholo-

mei de Novo foro, to jest Laurentius Rab albo Cor-

vinus z Neumarkt pod Wrocawiem; z nim razem zo-

staje scholarem krakowskim inny lzak Zygmunt z Wro-
cawia, zwany wród humanistów Fusilius. Zycie miao
ich odtd zwiza na duszy czasu przecig. W r. 1486

zostaje Corvinus wraz ze swym towarzyszem lskim ba-

kaarzem; obok nich osiga w tym samym czasie najni-

szy stopie artystów Augustinus de Olomuncz, przyjaciel

Celtesa, sekretarz Wadysawa II-go, króla czeskiego, który

póniej znacznie si przyczyni do rozszerzenia humani-

zmu na Morawach *). W zimie r. 1488/89 dostpi Corvi-

nus, znowu wraz z Fusilius'em, stopnia magistra. Jako ex-

traneus zaczyna on niebawem tu naucza i pozostaje

w Krakowie do roku 1494 2
). Prócz Wergiliusza Bukolik,

które objania w r. 1490, wykada on tu zupenie rednio-

wieczne przedmioty, Arystotelesowsk filozofi, logik Pio-

tra Hiszpana, Boecyusza. Secl aliud saepius exercitavit (co

innego czciej naucza), brzmi jednak dopisek przy ozna-

czeniu jego wykadu De anima z r. 1493. Chocia wic
pod wpywem tradycyi i otoczenia mistrzów scholasty-

cznych zapowiada wykady, tradycy uwicone, wya-

mywa on si przecie niekiedy z tej kolei i wizów i mimo
zapowiedzi przerabia ze scholarami przedmioty, które wi-

cej odpowiaday zobopólnemu upodobaniu. Jego dziaal-

no literacka objawia nam te skonnoci. Ju w Krakowie

napisa sw Cosmographia dla studentów, obejmujc geo-

grafi fizyczno-matematyczn i praktyczn czyli opisow 3
).

W Krakowie take powstaa jego Carminum structura^

') Por. o nim Wotke: Aug. Olomucensis w Zeitschrift des Ver-

eins fur die Geschichte Mahrens 1898, I.

2
)
Acta Rectoralia 1665 — 1667.

3
) Por. Bauch. Zeitschrift fur die Geschichte Schlesiens 17, 237.
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podrcznik sztuki wierszowania, przeplatany utworami

Corvinus'a; ksiga ta, wydana dopiero w r. 1496, powi-
con jest scholarom krakowskim, podobnie jak Hortulus

elegantiarum, wydany w roku 1502, zwraca si do tyche
scholarów. Na przeciwstawianiu zej i dobrej aciny chce

tutaj autor zachci modzie do uprawy cyceroskiego

stylu i studyum. Corvinus opuci wprawdzie w r. 1494

Kraków, aby pój do widnicy, a nastpnie do Wroca-
wia, gdzie jako nauczyciel i notaryusz miejski rzuci sta-

nowcze posiewy humanizmu. Ale myl jego zwracaa si
cigle do krakowskiej akademii, do której przemawia:

Alma meum rude pectus mater alebas,

do miasta Krakowa, które wysawia w safickiej odzie za to,e
hic sibi pulchrum Jove nata sedem

Pallas elegit

ale i za to, e
Educat pulchras Venus hic puellas

In Jovis summi thalamos ituras

Poma quae solae teneant Atlantis

Aurea dignae.

Corvinus, który w poowie ycia opuci Kraków, tskni
wic zawsze mimo odmiennych zaj, mimo rozterki re-

ligijnej, w której jako aposto reformacyi we Wrocawiu
wielk odegra rol, do swej macierzy duchowej.

Ale Corvinus, dusza pokojowa, nie by czowiekiem

po temu, aby caemu dawnemu ustrojowi uniwersytetu

otwarcie rzuci rkawic, aby wprowadzi niepokój i ruch

w umysy tamtejszych magistrów. Tego dokona inny czo-

wiek, który i na Korwinie wywar wpyw stanowczy, nie-

miecki humanista Konrad Celtes. Zjecha on w tych

czasach do Krakowa, dokd go cigna sawa uniwer-

sytetu i rozgos uprawianych w nim nauk. Ncia go za-

pewne osoba Kallimacha, który wiato Poudnia roznieca

na Pónocy, pdzia nigdy nieznuona dza, aby obce

kraje i obcych ludzi poznawa i bada. Dwaj wielcy hu-

manici tych czasów mieli si spotka na krakowskim
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gruncie; jeden, Woch, mia szersze widnokrgi i gbsz
kultur, lecz mniej przedsibiorczoci i zmysu propagandy

od niemieckiego przybysza. Jeeli tamten sterowa poli-

tyk, to ten chcia obj ster myli i w Krakowie wytwo-

rzy potne ognisko dla nowego i zarazem niemieckiego

ducha.

Humanizm wojujcy i wdrujcy przedstawi si uni-

wersytetowi krakowskiemu w osobie Celtesa.

Przedewszystkiem zapyta si nam trzeba, có hu-

manizm tego zakroju i pokroju gosi i przynosi, czego

on da od starego redniowiecznego uniwersytetu. Mody
humanista, któremu nowe wiato Poudnia i staroytno-

ci rozgrzao i zajo dusz, wchodzi w mury rednio-

wieczne z nowem hasem, na sztandarze swym wypisa-

nem, które nie rozbrzmiewao tu dotychczas, wchodzi tu

ze znakiem piknoci, aby pod tym znakiem walczy.

W dziedziny staroytnoci wkraczao tylko z rzadka re-

dniowieczne nauczanie; teraz ta dziedzina wyaniaa si
z pornroku, a coraz nowi pisarze z pyów wygrzebani przy-

rzucali jej blasku i ponty. acina w uniwersytecie re-

dniowiecznym bya jzykiem wycznym i panujcym, ale

by to jzyk skaony, barbarzyski; teraz na wzorach kla-

sycznych chciano j odrodzi, wyszlachetni. Jeeli dotych-

czas uczono jzyka na Alexandrze i modi significandi Sco-

tus'a i innych, to teraz pisano i zachwalano nowe pod-

rczniki, które filozoficznych modystów, wpajajcych w umy-

sy barbarzyski sposób wysawiania si, miay wyprze
i usun. Sarkano na wyczn przewag i powag Arys-

totelesa; natrzsano si z nieudolnych i zych przekadów,

w- których czytano jego dziea. Mio Platona zacza kie-

kowa w duszach i porywa umysy. Kiedy dotychczas

myl ludzka nurzaa si w dyalektyce, robia t broni
a do znuenia ludzi i wyjaowienia treci, modzi szer-

mierze nowych prdów zrywali z t »sofistyk.« A na

polu jzykowem nie zamylali poprzesta na samych wi-
czeniach gramatycznych, lecz sign poza rodek do celu,
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do staroytnych autorów. Wobec starych ludzi, zwanych

pogardliwie sofistami, stanli ludzie, którzy si zwali poe-

tami dlatego, e si zajmowali poetami i oratorami sta-

roytnoci i wielkie wzory klasyczne odtwarza postano-

wili w wizanej i niewizanej mowie. Wobec cechu uczo-

nych, zwizanego tradycy i ujtego w pewne, stae po-

rzdki przekazane przez przeszo, wystpili ci »poeci«,

prawdziwi luzacy w yciu i walce, aby rozluni i prze-

ama skostniay ustrój dotychczasowego uniwersytetu.

Przychodzi taki poeta czasem bez stopnia akademi-

ckiego, który sobie lekceway, i chcia mimo tego doj
do gosu z katedry, w przewiadczeniu o swojej wyszo-
ci, które jednego poet stawiao nad dziesiciu zestarza-

ych »sofistów« *); potem smaga on w wykadach swoich

tych viri obscuri, rozpanoszonych w redniowiecznej szkole.

Czasem znów pozyska wprawdzie stopie akademicki,

lecz nie dba o uwicone zwyczajem porzdki, urzdza
lekcye po bursach lub kollegiach w godzinach, przezna-

czonych na przedmioty, do egzaminów potrzebne; obo-

wizki zreszt swoje wykonywa dowolnie i bez adnego
cigu, zapowiada nieraz co innego, a co innego wyka-
da, opuszcza lekcye, wprowadza zamt do adu, który

uwaa za duszn i bezduszn spucizn przeszoci. Nie-

jeden ze starszych mistrzów zapewne nie wiedzia, czy

to apostoowie nowego porzdku, czy misyonarze nieadu.

Przychodzio te do star i konfliktów powanych. Mody
przybysz potrzebowa lektoryum, w któremby móg wy-
gasza swoje nauki. Cuspinianus, humanista wiedeski,

prosi tak w r. 1494 fakultet, »ut assignaretur sibi lecto-

rium, quia vellet in poesi aliua pulchra legere« 2
). Jeeli

1

)
Unus poeta valet decem magistros — mówi Aesticampianus

w Lipsku wedug Epistolae obscur. virorum vol. I, Nr. 17. (Paulsen,

Geschichte des gelehrten Unterrichts I, 95).

2
)
Aschbach, Geschichte der Wiener Univ. II, 51.
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mu sal przyznano, to moga znów powsta niezgoda co

do godziny i wyboru przedmiotu, nastpnie co do sposobu

jego traktowania. Modych nauczycieli razio jeszcze i to,

e wykady ich nie byy obowizkowe, e czytanie i zna-

jomo autorów nie naleay do oficyalnego kursu, nie-

zbdnego dla stopni akademickich. Dlatego te dania
ich szy w tym kierunku, a z biegiem czasu byy coraz

natrtniejszemi. Mamy do liczne odgosy tych walk mi-
dzy dwoma obozami. W r. 1510 humanista czeski Wacaw
Pisecky wystpi gwatownie przeciw starszynie pras-

kiego uniwersytetu, »która poetów potpia, woli Alexan-

dra Gallusa«, nie chce sysze o Wergiliuszu ani o Ho-

merze, twierdzi, e »poeci ucz miostek, przerywaj stu-

dya.« Pisecky dodaje, e studyuje z zapaem starych au-

torów, mao si troszczc o statuta uniwersytetu . . . statutis

interim vestris longum Vale dicens 1
). W r. 1525 zwróci

si uniwersytet koloski do rady miejskiej ze skarg na

naduycia i nieporzdki humanistów. »Item ist auch mer-

cklich zum Schaclen und zu Verstorung dieser loflicher

Universitet gefallen, dat man in Schollen und anderen

Platzen zogelassen hat Usswendige und auch Heimische

ihre Lezzen (lectiones) zo thon ob die Uhren und Stun-

den, die den wahrhaftigen Meister und Ordinarien beho-

ren und denselbigen Ordinarien und Meisteren ihre Lezzen

behindern, ihre Discipulen abzuziehen, zo sich rufen...«;

skary si dalej uniwersytet, e ci modzi nauczyciele lek-

cewa statuta, wpajaj pogard dla promocyi, e wsku-

tek tego dochody z promocyi i korzyci z uczt doktorskich

(Doctor-essen) zanikaj 2
). Takie nieporzdki mogy czsto

susznie starszyzn niepokoi. Gorzej byo, kiedy do nich

przyszo jeszcze bezadne ycie nauczyciela, jeeli ten, kto

o miostkach czyta, fabulae peccare docentes demonstro-

*) Truchlaf , Humanismus a humanist v Cechach, Praga 1894

str. 140.

2
) Bianco, Die al te Universitat Koln, Anlagen str. 319.
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wa na wasnem yciu i przynosi zgorszenie. I ten wzgld
take w wielu przypadkach budzi nieufno przeciw no-

wym drogom czy bezdroom, stopniowa obaw przed

tymi nabytkami. Koczy si konflikt niekiedy tern, e
wadze uniwersytetu wypdzay przybysza-humanist ze

szkoy i miasta, a on z aureol mczestwa wdrowa
gdzieindziej, aby szuka miejsca dla siebie, zbytu dla swo-

jej nauki.

Do Krakowa przyby tedy w kocu stulecia najcel-

niejszy z tych wdrujcych humanistów i »poetów« ów-

czesnych Niemiec. Konrad Celtis, albo Pickel lub Cel-

tes, urodzony w roku 1459, przepdzi ca swoj modo
a i póniejsze prawie cae ycie na wdrowaniu. W roku

1477 zacz on swe studya w uniwersytecie koloskim

nastpnie po scholastyce koloskiej zakosztowa humani-

zmu w Heidelbergu w roku 1484, potem zwiedzi Erfurt,

Rostock i Lipsk w latach 1485/6, aby si ksztaci i wy-

kadami zyskiwa adeptów dla siebie, tudzie dla oratorów

i poetów. W r. 1486 jedzi po Woszech, pozna si tam

z najznakomitszymi ludmi odrodzenia, z Pomponiuszem

Laetus'em w Rzymie, z Marsiliuszem Ficinus'em w Flo-

rencyi, by w Bolonii, Ferrarze, Wenecyi. Kiedy stamtd
powróci do Norymbergi, sawa jego jako Piatonika i poety

bya ju rozgon; nastpio uroczyste uwieczenie przez

cesarza Fryderyka III-go '). Teraz powzi on zamiar uda-

nia si na Wschód. Poniewa nie przeszed systematy-

cznego kursu uniwersyteckiego, poniewa odczuwa braki

w znajomoci wiata i przyrody, przypuszczaj niektó-

rzy, e astronomia i matematyka nciy go do Krakowa.

Raczej jednak mniemaby mona, e nie poszczególne

jakie interesa, lecz wielki Krakowa rozgos do podróy

go pobudzi, a stosunki Norymbergi z polsk metropol

podsycay jego ciekawo. Napyw studentów z tamtych

*) Por. Aschbach: Die fruheren Wanderjahre des Conrad Cel-

tes (Wien, Sitzungsberichte der Akad. LX str. 82 — 95).
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tych okolic by w ostatnich latach pitnastego wieku w Kra-

kowie znacznym '). W lecie r. 1489 zapisa si wic i Con-

radus Protacius Johannis de Herbipoli w poczet krakow-

skich scholarów.

Zasta on w Krakowie Kallimacha; wielkiemu hu-

manicie woskiemu móg udzieli wiadomoci o dawnych
jego znajomych, o Pomponiuszu Laetusie, którego widzia

i sucha w Rzymie, o akademii Platoskiej, cieszcej si
teraz ask papiesk; móg mu opowiedzie o Ficinusie,

o historyku Sabellikusie, którego pozna w Wenecyi. Wra-
enia i wspomnienia Poudnia polecay Celtesa asce po-

tnego królewskiego doradcy. Stosunek te musia by
przyjazny, skoro Celtes sawi Kallimacha pomiertnym
hodem. Na uniwersytecie znalaz on wród modszych
mianowicie ludzi, którzy teraz wstpowali na katedr

podziw i serdeczne przyjcie. Corvinus Wawrzyniec owi
jego sowa z ciekawoci i uleg wpywom, które si
na caej póniejszej jego dziaalnoci odbiy. Zygmunt

Gossinger uczy tu w roku 1490, potem poszed do Woch,
gdzie jest w r. 1492. Jako kanonik wrocawski wytworzy
on nastpnie w swym domu przysta kultury, w której

wyksztaceni coepulones i compransores roztrzsali pro-

blemy literackie i filozoficzne 8
). Starszym ju nieco nau-

czycielem, mistrzem królewskim w r. 1487 by Stani-

saw Selig z Krakowa. Wykada on tu filozofi Ary-

stotelesa, prócz tego miewa astronomiczne wykady, stu-

dyujc zarazem medycyn, której bakaarzem zosta w r.

1481. W r. 1488 wystpuje on ju jako licencyat medy-

cyny i ten tytu przyrós prawie nastpnie do jego na-

zwiska. By to zawoany humanista; chtnie te w swych

lekcyach mówi o autorach staroytnych, w r. 1488 obja-

nia satyry Juvenalisa i Georgiki, w latach 1489 i 1490

komedye Terencyusza, w r. 1490 Lukana, w nastpnym

*) Por. Zeissberg, das alteste Matrikelbuch der Univ. Krakau 74.

2
) Por. Bauch, Zeitschrift fur die Gesoh. Schlesiens 17, 256.
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Fasti Owidyusza, wreszcie w r. 1492 Bukoliki i Waleiyu-

sza Maximusa. Mao który z ówczesnych mistrzów tak cz-
sto wkracza w t dziedzin. Pokrewne upodobania zbli-

yy go do Celtesa, a stosunek ten przetrwa na dugo
odjazd wielkiego humanisty z Krakowa l

). Wystpuje tu-

taj to poczenie medycyny z artes politiores, którego ty-

pem by inny medyk krakowski, a równie przyjaciel

Celtesa Jan U

r

sinus. On to w r. 1486 objania w uni-

wersytecie krakowskim Katylin Sallustiusa, a w mowie
wstpnej de laudibus elouentiae sawi krakowskich mi-

strzów, e pozwalaj »aequo animo humanitatis studia

legere.«

Ze starszych dalej nauczycieli okaza pen dla Cel-

tesa yczliwo sawny astronom Wojciech Brudzew-
ski, który w latach 1487— 9 wykada astronomi i aryt-

metyk, prócz tego Arystotelesowskie miewa wykady,
a w roku 1490 zostawszy bakaarzem teologii do schola-

styki prawTie stanowczo si zwróci 2
). Brudzewski zaj

si gorliwie wyksztaceniem Celtesa, nazywa go w listach

»synem«, a sawny humanista niemiecki odpaca mu za

to hodami wdzicznoci w wizanej wyraonymi mowie.

Nie wszyscy jednak wród starszych nauczycieli pa-

trzyli yczliwie na obcego przybysza. Czowiek, który

w Krakowie szerzy humanizm umiarkowany, Jan z Owi-
cimia Sacranus, zapewne nie ufa zbytecznie korzyciom

z nowego apostoa i nowej propagandy; gówny dyalektyk

uniwersytetu, Jan z Gogowa, który take przestrzega

przed skrajnociami nowoczesnemi i kruszy kopi za Ale-

xandrem Gallus i jego gramatyk, a w sdzie o poetach

*) Por. Codex listów do Celtesa w bibl. cesarskiej Wied. 3448:

str. 4 i str. 86.

2
) Pod r. 1490 hiem. czytamy w Liber diligentiarum wtpliw

zapisk: Albertus de Brudzewo Titum Livium exercitavit, wtpliw,
bo Brudzewski nie objania autorów. Czyby to byo si stao pod
wpywem Celtesa?

Hist. Uniw. T. II.
12
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zgadza si zapewne z umiarkowanym Wimphelingem 1
),

przyjmowa równie z pewnem niedowierzaniem szer-

mierza nowych kierunków.

Celtes zapisa si do uniwersytetu na wiosn roku

1489, przyby tu jednak nieco wczeniej, moe w pier-

wszej poowie r. 1488'-). Szujski wyrazi raz przypuszcze-

nie, e humanista niemiecki zjawi si w Krakowie »jako

sprowadzony przez Kallimacha i króla reformator akade-

mik 3
). Nie bardzo wydaje si to prawdopodobnem. By-

oby to na Pónocy objawem przedwczesnym, a chocia

Kallimach móg si na to porwa, to Celtes, stojcy poza

cechem uniwersyteckim, nie zupenie byby stosownym na

takiego reformatora, a w swojem dziaaniu wielkie byby
napotka w kadym razie trudnoci. Kallimach, jak wspo-

mniaem, wchodzi w gr zapewne przy wyprawie kra-

kowskiej Celtesa, o ile tene chcia zoy hod wielkiemu

wygnacowi Poudnia. Podobna ciekawo zawioda tu

przecie innego czowieka, który si zwie Marcus Rusti-

nimicus; sysza on tyle o Kallimachu, e chcia go ogl-

da i usysze 4
). W Celtesa pochwaach na Kallimacha

zna wprawdzie gorcy podziw, ale niema cienia alluzyi

do tego, eby Celtes jemu zawdzicza powoanie na

Wschód. A Kallimach z drugiej strony wiadom swojej

wyszoci spoglda zapewne z wysoka na muz Celtesa,

tak e a wielki tego wielbiciel Rhagius Sommerfeld

musia przed Wochem broni doskonaoci tych poezyi 5
).

Przybywszy jednak do Krakowa, postanowi on w uni-

wersytecie wystpi. Najprostsza droga do tego bya wy-

*) Schmidt, Histoire litter. de 1' Alsace II, 216.

2
)
Aschbach, Die friiheren Wanderjahre des Celtes 99.

3
)
Opowiadania i roztrzsania T. IV, 24.

*) Cod. wied. listów do Celtesa w bibl. ces. 3448 — p. 109, b.

s
) Ibid. 86a pisze on do Celtesa: Carmen tuum vere latinae

linguae et doctissimorum veterum redolet venam, quod ad summam
quoque contentionem coram nostro Callimacho .... defendere saepe

etiam ad illius indignationem contendi.
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stara si o przyjcie midzy modszych nauczycieli, t. zw.

extranei uniwersytetu. Tych extranei przy wydziale arty-

stów byo duo, ju w roku 1485 przewidywano moli-

wo, e liczba ich przewyszy liczb czonków mniej-

szego kollegium 1
). Dlatego te w tych czasach, a miano-

wicie w r. 1480 i 1485 okrelono cile prawa extraneów,

do fakultetu nalecych, co do wyboru na dziekana, aby
czasem »multitudo« nie przegosowywaa starszych, aby

tym starszym zawarowa praeeminentia i peniejsze prawa 2
).

Wyranie ju w tych czasach przychodzio midzy star-

sz i modsz braci do star, których wyrazem jest wspo-

mniana ustawa.

Aby jednak zosta extraneus, trzeba byo osign
tytu magistra, albo stopie na obczynie nabyty nostry-

fikowa w Krakowie. Celtes zosta wprawdzie w r. 1487

przez cesarza uwieczonym i ten laur poetycki uwaa
za równowany ze stopniem uniwersyteckim; nie waha
si on nawet w swym testamencie nazwa artium et

philosophiae doctor 3
). Ale to byo tylko wypywem jego

dumnego przewiadczenia, za które czstokro walczy,

w rzeczywistoci jednak nie odpowiadao prawdzie. Nie

mia on wic tytuów uprawniajcych do wstpu midzy
corpus doctum uniwersytetu, trzeba byo mu przeama
uprzedzenia i pedantyzm »sofistów« cechowych, aby sobie

drog utorowa. Przecie Piotr Luder dosta si kiedy
take na katedr w uniwersytecie heidelberskim, chocia
stopnia uniwersyteckiego nie posiada. Podobnie wic Cel-

tesowi zabiegi gorliwe, a moe i wysokie protekcye otwary
take podwoje uniwersytetu. W Liber diligentiarum fa-

kultetu artystów zapisany jest w póroczu letniem roku

1490 wykad magistra Konrada o Parvulus Philosophiae.

Równoczenie zapowiedzia licencyat Selig Terencyusza,

Muczkowski, Liber promot. XLI.

Ibid. XXXIII.

Aschbach, Die Wiener Universitat II, 442.

12<
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Laurentius Corvinus Bukoliki, a Zygmunt Gossinger Geor-

giki. Ten magister Konrad, to z wszelkiem prawdopodo-

biestwem nasz Celtes 1
). Dziwnym w kadym razie wy-

da si moe wybór przedmiotu, tak zupenie scholasty-

cznego i redniowiecznego. Moliwem jest, e starszyzna

uniwersytetu, robic wielkie ustpstwo, ograniczya przy

tern wolno wyboru, albo te, e Celtes przez pierwszy

swój wystp chcia si zaleci magistrom starszym, pod-

czas gdy jego modsi przyjaciele i koledzy bujali miao
po dziedzinie staroytnoci. Celtes jeszcze i czem innem

poleca si asce i yczliwoci uniwersyteckich koryfeuszów.

Wdrowni humanici, starajcy si o miejsce i o dojcie

do gosu, umieli sobie samym robi reklam, ale zarazem

szafowali hojnie kadzidem dla otoczenia przeznaczonem.

Wierszami zwraca si »poeta« do caego uniwersytetu,

sawic jego zasugi i znaczenie, albo te w prelekcyi wst-
pnej przedstawia wszystkie uniwersytetu chway 2

). Otó
wród epigramatów Celtesa mamy tego rodzaju utwór

p. t. Ad gymnasium Cracoviense dum orare vellet, peen
skromnoci i pokory, peen szumnej dla krakowskiego uni-

wersytetu chwalby;

Cuius fama omni docta sub orbe volat,

bo i uprawia ingenuae artes i zbada tajemnice przyrody

i niebios i witoci odznacza si obyczajów. Prosi wic
o wyrozumiao i pobaliwo dla swojej miaoci i nie-

udolnoci.

Celtes jednak raz tylko moe wystpi w murach

uniwersytetu z wykadem. Jego protoplasta Piotr Luder

musia niebawem pod naciskiem ze strony cechowych pro-

fesorów ustpi z katedry i przenie swe lekcye do kla-

sztoru Augustyan ów, zawiadamiajc o tern w penem zja-

') Wisooki, Liber dilig. 13.

2
) O takich panegirykach i zalecaniach por. Krause Eobanus

Hessus (1879) I, 5G.
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dliwoci ogoszeniu 1
). I Celtes nie ponowi drugi raz swej

próby. Przecie i poza uniwersytetem móg dziaa, w y-
ciu towarzyskiem, w wykadach urzdzanych w innych

murach, w miejscach, które mu pozostawiay wicej swo-

body i przynosiy wicej natchnienia.

Przyby on do Krakowa, bo sysza o kulturze jego

mieszkaców, bo mieszczastwo przewanie niemieckie

tego miasta odznaczao si naówczas ruchliwoci i wy-

kwintnoci . a wreszcie bogactwem , którem misyona-

rze humanizmu, szukajcy wszdzie i zawsze mecena-

sów, bynajmniej nie gardzili. Chodzio o zespolenie tych

ywioów pod jednym znakiem, jeclnem natchnieniem i je-

dnym celem. Celtes przez ycie cae by niezmordowanym
w zakadaniu towarzystw, które miay popiera jego idee,

to jest now kultur, wspiera swoich czonków a przy

tern wytwarza ogniska towarzyskie. Organizuje on takie

sodalitates, n. p. Vistulana w Krakowie, potem wgiersk
w Budzie, póniej w r. 1491 Rhenana na Zachodzie i w tym
samym roku Baltica na Pónocy, wreszcie przenosi soda-

litas wgiersk lub Danubiana do Wiednia. Na kracach

niemieckiego wiata miay w ten sposób powsta twier-

dze niemieckiej cywilizacyi; w Celtesie zna bowiem pe-

wn przymieszk polityczn apostoa i szermierza ger-

manizmu. Krakowska sodalitas miaa tam dziaa

. . . Teutonicis qua modo meta plagis,

a to poczucie, e si jest obroc zarazem i zdobywc,
przebija w niejednem sowie Celtesa, Poczucie germa-
skie natchno go przecie do wydania Germanii Tacyta,

jego niech do wszystkiego niemal, co nie germaskie,

bardzo si czsto objawia; ma on dla barbarzyców sowa
pogardy i lekcewaenia 2

). Sodalitas nad Wis miaa wic

') Paulsen, Geschichte des gelehrten Unterrichts (2) 1, 76.

2
) Susznie powiada Kliipfel De vita et scriptis C. Celtis (Fri-

burgi 1827) II, 66: Erat Celtes bono Germaniae ac rei litterariae com-
modo incmietus homo.
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skupi w Krakowie elementa germaskie, przy czem je-

dnak nie zamykano si szczelnie przed miejscowym y-
wioem, bo taka wyczno nie leaa ani w obyczajach

ani w pojciach stulecia. Wiemy, e Celtes w Krakowie

liczy duo przyjació i » dobrych towarzyszów «, którzy

dzielili z nim rozrywki i powaniejsze zajcia Sodalisów,

lecz obyczaj ówczesny nadawania pseudoklasycznych lub

klasycznych przezwisk utrudnia niepomiernie wniknicie

w rzeczywisto i prawd. Niektórych jego znajomych ju
wspomnielimy, jak Kallimacha, Wojciecha Brudzewskiego

(Brutus), Gossingera (Fusilius), Wawrzyca Rab, (Corvi-

nus); przypuszczam stanowczo, e Stanisaw Selig ukrywa
si pod oson Statilius'a Simonides'a, »medyka i filozofa«,

z którym (Ody 1, 23) Celtes jako z czowiekiem »uczo-

nym« i »pokrewnych obyczajów«, moribus lectus paribus,

duo obcowa i ucztowa w Krakowie. Ten Stanisaw by
bowiem synem Szymona i zapisa si na uniwersytet jako

Stanislaus Simonis de Cracovia w r. 1465, bakaarzem zo-

sta w r. 1468, magistrem póno, bo dopiero w r. 1475.

Nie wiemy za to, kto by Andreas Pegasus, przezwany we-

dug rumaka mitologii. Celtes powiada, e by urodzony

ze szlachetnych przodków i ze podróowa duo po obczy-

nie, na Poudniu i w Niemczech (Ody 1, 5). Zdawaby
si mogo, e interesa handlowe nie byy mu obcymi,

skoro w Wenecyi je pozna zamierzy.

Cautus addiscens ibi mercis artes.

W innej pieni zagrzewa go Celtes do wschodniej po-

dróy (1, 18) zamorskiej 1
). Kto by wreszcie Salamius czy

Salemnius Delius, take nie wiadomo. W epigramatach

(I, 4) nazywa go Celtes chopcem nad wszystkich uko-

*) Ks. Dr. Fijaek w Studyach do dziejów uniw. krakowskiego

(Kraków 1898) przypuszcza (str. 28), e to Andrzej "wirski de ge-

nere ducum, mistrz krak. z pocztku 1488, wykadajcy w uniwer-

sytecie w r. 1488 i 1489; albo te Andrzej Róa Boryszewski, pó-

niejszy arcyb. gnienieski, scholar wioski, a przyjaciei Kallimacha.
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chanym i nawoywa do poezyi, w odach (1, 9) zwie go

droszym nad innych sarmackich sodales, modziecem,
który si odznacza nauk.

Inter Sarmaticos dum iurenes micas

Doctrina

Znanym nam natomiast jest Jan Ursus czyli Ber, doktor

i astronom (Ody 1, 8). wzór uczonego ma
.... doctorum specimen virorum;

znanym z koa Kallimacha Mirica, u którego Celtes po-

dobnie jak Kallimach bywa w gocinie (Ody 1, 21) i spija

wgierskie wina. Przejrzyst dalej oson pokryta jest oso-

bisto, nazwana Georgius Morinus, do którego wystosowa
Celtes pie pochwaln (Ody 1, 20); prosi on czsto na

wspaniae uczty doctam turbam, uczonych, dopuszczajc

muzy do biesiad. Celtes wysawia jego rozmow, w której

si wspomnienia historyczne plcz z dowcipem, ale sawi
prócz tego mdro, z któr sprawuje wysoki swój urzd
i agodzi burze miejskie

. . . sociale senrans

Foedus in urbe,

jego wymow, umierzajc niepokoje pospólstwa. Jest to

oczywicie Jerzy Morstin, który by w r. 1464 upnikiem
wielickim, rajc krakowskim w r. 1487 i nastpnych la-

tach *), osobisto nadzwyczaj wybitna i ruchliwa, znaczca
si nieomal na kadej stronie konsularyów tej epoki.

Dodamy wreszcie do tego koa znajomych Celteso-

wych drukarza Sweibolda Fioa, który okoo roku 1490

wydawa w Krakowie swe cyrylickie druki. Celtes zacho-

wa z nim stosunki nawet po odjedzie z Krakowa, upo-

mina si o ksiki z jego drukarni 2
). Wreszcie o Janie

*) Mon. Medii aevi histor. VII, 602, 631. Llial on dom przy

gównym rynku (621), w roku 1498 zatarg z uniwersytetem wedug
Conclus. uniw. z tego roku.

2
) Por. Codex listów do Celtesa wiedeski 3-liS, mian. list Som-

merfelda p. 92, b z r. 1498: Sweypoldum tuo nomine bis adii, quae
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Rhagius Sommerfeldzie, który te nalea do tego koa,

póniej mówi bdziemy.

Wystawiamy sobie ycie i poycie tej warstwy. Poza

interesami naukowymi starczyo czasu na wykwintne bie-

siady, symposia w stylu humanistów i na inne rozrywki.

Jan Ursinus w swoim modus epistolandi pozostawi nam
opis wycieczki za miasto, peen uroku i woni, rodzajowy

obrazek utkany z rysów rzeczywistoci 1
). Zebrao si li-

czne towarzystwo, przyjaciele piszcego Nicolaus Lippus

i Petrus Barbo z onami i pokany zastp znajomych; cae

to grono wraz z Janem Ursinus'em i jego on wyru-

sza do wasnoci doktora Charamanus'a, lecej w bliz-

koci klasztoru Karmelitów nad nienazwanym strumie-

niem. Miejsce byo urocze, stworzone na wiejskie rozko-

sze (rusticanae yoluptates). Towarzystwo zabawia si na-

przód chwytaniem ptaków jak »krogulców, jastrzbi i prze-

piórek^ potem udaje si nad rzeczk, która »ocieniona

wierzbami, w swem krysztaowem oysku i wród brze-

gów zielonych agodnie suna.« Zdejmuj wic szaty

i obuwie, a biorc sieci zaczynaj znów si zabawia jak

dzieci. »Tak wykrzykiwalimy jak pijani, tak si przeka-

marzalimy, e móg by kto nas wzi za oszalaych.«

Poów by obfity. »Zony nasze stay w blizkoci i panny

niektóre pikne, zotem i kamieniami ozdobne i kwiatem

umajone. Chocia im wstyd zabrania z nami si bawi,

to jednak patrzay na nas, aby to co si dziao krasi sw
wesooci i miechem. Panna Konstancya, wyróniajca

si piknoci kszatów, chciaa Jerzego Turrona (zapewne

Turzona) poparzy pokrzyw, lecz wpada w wod po

pas, co niezmiern wywoao wesoo.« Udano si potem

iussisti ab eo precario exegi. Nullum apud se rutenae litterae librum

habere affirmat et scripsisse se tibi aiebat. — Podejrzywano go przez

pewien czas o herezy, jako Rusina, wytoczono mu nawet dlatego

proces. Abjuracya nastpia 8 Junii 1492 wedug Acta episc. Grac.

IV, f. 89.

J

) Modus epistolandi Cracov. 1522 Cap. XXI.
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na uczt, przy której spoyto upy, a wina kreteskie

i wgierskie sczyy obficie. Po biesiadzie z apetytem spoy-

tej »nastpia piesza przechadzka midzy zotemi zboami,
zielonymi gajami i drzewami uginajcemi si pod cia-
rem owocu. Bkalimy si dugo, jedni piewali, inni brz-
kali na cytrze, inni stroili arty i ciskali ony i panny.

Wróciwszy do strumienia, siedlimy na murawie i dla

ochody spoywalimy siade mleko. Patrzalimy na wie-

niaków tacujcych a do zachodu soca; jak oni pod-

pici wród plsów si przewracali i zabociwszy si mie-
szny przedstawiali widok.«

Takie wic byy zabawy w one lata w Krakowie,

wanie kiedy Celtes tu przebywa i swoj wesooci nieraz

podnieca umysy otoczenia. Moe by on na tej wycieczce

która ma wszelkie rysy prawdziwego wspomnienia i opisu.

Przyczynia on tym zebraniom towarzyskim przymieszki

romansu i zakazanych owoców. Jak Kallimach, znalaz on

take bohdank w Krakowie, pikn Hasilin lub Has,
któr opiewa na wszystkie tony. Nie bdziemy tu opisy-

wali tego romansu, dosy nudnego, jak wszelkie literackie

i humanistyczne romanse, a bardzo poziomego pod wzgl-
dem uczucia; Celtes rozdrabnia serce na epizody, zarzu-

ca w kadym kraju kotwic miosn, po Hasilinie przy-

sza Elsula i Urszula. Stosunek z pani Mas, która bya m-
atk, by nieco utrudnionym wskutek ma i mowy, która

kochanków dzielia. Celtes poducza si dlatego jzyka
swej pani i uywa tómacza dla swych sentymentów.

Porednikiem tym i nauczycielem by Bernard Viliscus.

Czowiek to zamony, który mecenasostwo swoje posuwa
clo tak dwuznacznych czy niedwuznacznych usug 1

). Nie

wiemy, o ile Celtes skorzysta z tych nauk, o ile potrafi

') Celtis Elegiae 1, -4. Kto by ten Viliscus, zgadn usiuje

Ks. Dr. Fijaek w Studyach do dziejów uniw. krak. str. 29. Moe to

notarius króla Kazimierza, wspomniany w Liber Quitantiarum regis

Casimiri (1897) p. 3, 11, 67.
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Sarmaticae linguae barbara verba loqui,

czy dorówna kroku Owidyuszowi, który na wygnaniu
w Tomi wyuczy si jzyka Getów i nawet pisa poemat

w tej mowie. To wiemy, e pani Hasilina, która »Germanam
linguam sprevit«, nie pogardzia jednak germaskim Don
Juanem. Kto ona bya, to znowu zagadk. Mamy jej list,

w którym si nazywa czy nazwan jest Hasilina z Rzy-

tonicz a Nakepsstaynie 1
). Tytuy prawdziwe czy zmy-

lone brzmi z czeska i czeskim jest take jzyk jej pisa-

nia. Osnowa jego nastpujca: W dziesi lat po pobycie

Celtesa w Krakowie, w r. 1500, pisze ona do niego, e
na wieczerzy u pewnego obywatela krakowskiego czytano

Celtesowe utwory. »Weliky skladatek nazwanym on jest

w licie. Staa si ona przy tej lekturze »welmi truchlywa

a smutna«, gdy posyszaa swoje imi tak czsto wspominane

w tych wierszach. Byo to srog dla niej obraz. Posta-

nowia wic Celtesa pouczy o obowizkach honoru i czci,

wyjani mu, e »doctorzi, magistrati i uczytele« maj
tych samych w yciu trzyma si prawide, co inni mier-

telnicy, którym oni prawi nauki, e epilogiem takiego

romansu powinna by nie pie, lecz milczenie 2
). Pani

Hasilina, osoba wysokiego rodu, czua si wic postpkiem
Celtesa do ywego dotknit i susznie. »Przesta, prze-

sta doctorze tohoc, kadzie mu na sumienie, a on tym-

czasem nuci swe pieni, które schlebiay jego miertel-

nej prónoci, a miay uniemiertelnia bohdank.
Nostris carminibus facta celebrior, mówi on o Hasi-

linie, zapewnia jej saw tern, w czem ona susznie nie-

saw widziaa. Naladownictwo rzymskich poetów, któ-

rzy obiecywali swym wybrankom niemiertelno i »no-

J

) Czyta moe naley: Na Kepsstaynie. Szujski, Opowiadania

IV, 127 widzi w tern nazwisku calem nieprzyzwoity pseudonim. List

uwaa za humorystyczny falsyfikat. — Co do nazwiska zgoda; list

jednak ma cechy autentycznoci.
2
) Por. list len u Aschbach'a, Die friiheren Wanderjahre des

Celtes, 1U.
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bilis historia«, pchna Celtes'a na te manowce. Romans
z Hasilin przywiza Celtesa na razie do Krakowa, a na-

lea on nieledwie do przyborów niezbdnych wystpu
humanisty; by to wic pod pewnym wzgldem plagiat,

a móg si sta wzorem dla innych. Kultura w tej formie

si przedstawiajca niepokoia susznie niejednego stron-

nika dawnych obyczajów i wyznawc surowszych zasad.

Na tern wic tle rozwijaa si dziaalno Celtesa

w Krakowie, takie byy epizody ycia, które si cae z epi-

zodów skada. Mówilimy ju o powaniejszych zajciach,

o wystpie na katedrze uniwersyteckiej. Poza uniwersy-

tetem suya do dziaania Sodalitas vistulana i jej ze-

brania. Wdrowni humanici znajdowali tysiczne rodki,

aby doj do gosu i wej w styczno ze scholarami.

Urzdzali prywatne wykady i cigali na nie sucha-

czy, zobowizywali si do powtarzania nauk, przy egza-

minach wymaganych, ze studentami, podejmowali si t. z.

resumptiones *), a takie wiczenia urzdzane czsto po

bursach mogy odpowiada swemu przeznaczeniu, lub po-

krywa zupenie inn dziaalno i suy za oson dla

humanistycznych wykadów i propagandy. Reklama prze-

mawiaa wymownie do umysów i przyncaa suchaczów.

Piotr Luder, prototyp tych wdrownych humanistów, przy-

bi na drzwiach zapowied swoich wykadów w Lipsku

o Terencyuszu; obiecywa w niej scholarom ogromne ko-

rzyci, wyzbycie si dawnego barbarzyskiego jzyka,

a nabycie wykwintnej aciny; trzy lekcye pozwala na

prób wysucha za darmo. Celtes równie zna si na

sztuce reklamy. Zachoway nam si jego »intimata" czyli

zapowiedzi, w wierszowanej i niewierszowanej formie.

Si quis rhetoricen Ciceronis utramue reuiret

Qui Latiae linguae dicitur esse parens,

*) Por. Prowe Nicol. Coppernicus 1, 153; Aschbach, die frii-

heren Wanderjahre des Celtes 85. Paulsen Geschichte des gelehrten

Unterrichts 1, 97.
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Si quis epistolium vult vera scribere et arte

Et memorativae qui petit rtis opus,

Hic, cras octavam dum malleus insonat horam,

Conradi Celtis candida tecta petat.

Tak wic zaprasza Celtes na swoje wykady 1
). Za-

chowaa si take podobna krakowska intimatio czy

intimatum 2
). Mówi on w niej na sposób czysto huma-

nistyczny o sztuce i korzyciach pisania listów, a wre-

szcie obiecuje wyuczenie tej sztuki we wykadzie, który

bdzie mia w czwartek, dnia 23-go lipca o godzinie 11-tej

»in aula Hungarorum.« Zapowiada z góry, e wykad bdzie
podziwienia godnym i przyjemnym. Dziao si to w r. 1489,

w którym si Celtes zapisa w poczet uczniów uniwersytetu.

Bursa, nazwana od Wgrów i przeznaczona dla W-
grów, suya jednak w tych czasach take dla scholarów

innej narodowoci, a nawet przewanie dla Niemców.

W r. 1483 zaarendowa j Jan z Gogowa pro Almannis

studentibus, w r. 1486 ten sam magister bierze j w dzier-

aw na rok pro dnis Ungaris aut quibusvis studentibus,

w r. 1488 przejmuje te obowizki na trzy lata Jan Som-

merfeld s
). Magistrowie wspomniani byli szczególnymi opie-

kunami niemieckich scholarów w uniwersytecie krakow-

skim, a bursa wgierska suya naówczas za ognisko,

w którem niemieckie ywioy si skupiay, gdzie rozwi-

jay gówn swoj dziaalno. Tern si tómaczy wybór
miejsca dla wrykadu Celtesa. Moliwem jest, e ta bursa

bya take siedzib owej Sodalitas Vistulana i e wykad
Celtesa jest jednym z objawów ycia tego krótkotrwaego

zwizku 4
).

1

)
Por. Funf Bucher Epigramme (Hartfelder) V, 18, 20, 21.

Aschbach, Geschichte der Wiener Univ. II, 205.

2
)
Znalaz j lis. Dr. Fijalek w rkopisie petersb. Por. Studya

do dziejów uniw. str. 2
s

) Por. Conclus. univ. pod temi latami
4

) Przypuci to take ks. dr. Fijaek w bardzo ciekawej no-

tatce w Studyach do dziejów uniw. str. 29.
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Widzimy wic, e Celtes zapeni swoj osob, czy-

nami i sowami krótki swój pobyt w Krakowie. Kallimach

obraca si przewanie w górnych sferach polityki i w gór-

nych koach wielkich tego wiata. Humanizm woski by
z natury arystokratycznym, wycznym, nie pasowa ludzi

na misyonarzy; humanizm za to niemiecki jest demokra-

tycznym, ma wyrane pedagogiczne zacicie i skonnoci,

zapa i ogie propagandy. Mimo krótkiego pobytu w Kra-

kowie wywar te Celtes niewtpliwie pod wieloma wzgl-
dami wpyw stanowczy na swoje otoczenie.

W r. 1490 opuci on po dwuletnim pobycie stolic

Polski, aby si w dalsze puci wdrówki, których do-

piero w r. 1497, stale osiadajc w Wiedniu, zaprzesta.

Nie zabra z Krakowa swoich ksig tu nagromadzonych,

a wonica, który mia póniej przywie mu te skarby do

Bawaryi, zgubi je w drodze. Wywióz Celtes za to z Kra-

kowa sentyment dla Hasiliny i wspomnienia tego romansu;

a kilka wzów spajao go i nadal z ludmi, których tu

pozostawi, jak z Wojciechem Brudzewskim i humani-

stami niemieckimi. Wogóle jednak nie wietnie wyraa
si on w póniejszych czasach o Krakowie, o dumnej

»Croca«, dzikich Sarmatach »truces Sarmatae«, o zimnie

mrocem Pónocy, wreszcie o bocie krakowskiem, które

mu si dao we znaki.

Sordibus in tantis urbs Cracovina scatet.

On, który w zapale germaskim nigdy nie umia zda
sobie sprawy, gdzie waciwie na Wschodzie kocz si

teutoskie dziedziny, sa potem zorzeczenia na sarmac-

kiego tyrana, co zawadn dziedzinami Krzyaków'.

Z tych wszystkich zorzecze i objawów niezadowo-

lenia wnioskowa mona, e Kraków da si Celtesowi

we znaki; z pozostawienia ksig w miecie wysnuwano
prawdopodobne przypuszczenie, i Celtes poniewolnie

i moe nagle Kraków opuci musia. Mielibymy wic
tutaj humanistyczne martyrium, co w rodzaju wygnania,
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a wiadomo, ze wdrówki humanistów byy po czci wy
woanemi przepdzaniem ich z miejsca na miejsce.

W uniwersytetach redniowiecznych nie mogli ci

»poeci« i wdrowni apostoowie znale sympatyi ani y-
czliwoci. Jeeli poet przypuszczono do lektoryum, uy-
wa on czsto tego stanowiska, eby si natrzsa ze star-

szych kolegów, z zacofania i gupoty sofistów; czasem

znów, jak Celtes to robi, zaniedbywa swoje obowizki,

opuszcza za lada bahym powodem godziny l

) i wprowa-

dza tak niead do organizacyi uniwersytetu. Jeeli prze-

ciwnie zamknito przed »poet« lektorya, to on znajdowa

gdzieindziej zbyt dla swej nauki, a nieskrpowany miejscem,

mielszym by jeszcze w inwektywach, zajmowa czas

i godziny scholarów dla obowizkowych przeznaczone wy-

kadów. Wojna wic midzy tymi obozami musiaa wy-

buchn i by zacit. Powaniejsze jeszcze powody mo-

gy si do naprenia stosunków przyczyni; religijno

humanistów bya bardzo chwiejn, Celtes uchodzi ju za

ycia za zego chrzecijanina, myla i dziaa czsto jak

poganin, a w napaciach na ksiy walczy o lepsze z in-

nymi humanistami 2
), nawet z osiemnastym wiekiem. Pry-

watne jego ycie równie byo mao budujcem. Wszelkie

wieki znay wprawdzie zgorszenia i miay je te rednie

wieki; ale humanizm wprowadzi to zgorszenie do litera-

tury, uprawia jego gloryfikacy, wysawia upadki i zbo-

czenia. Echa staroytnoci miay odbi si dononie w pi-

mie i czynie. A to paradowanie miostkami susznie na-

1

)
Celtes usprawiedliwia si przed scholarami chorob w Epigr.

V, 20. Ale opuszcza on i wtedy prelekcye, gdy go przyjaciel na

winobranie zaprosi, a i studenci niemieccy skaryli si, e opieszale

wykada »leniw gow podparszy na ramieniu«, e niewyranie

co, jakby od niechcenia bekoce, lc przytem suchaczy przezwi-

skami barbarzyców i gupców. Por o tern Bezold Konrad Celtes

w Hist. Zeitschrift 49 (1883) str. 9.

2
)
Bezold 1. c. 211, 213 i nast.
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pawao groz i niepokojem przedstawicieli starej szkoy

i starej, a wiecznej moralnoci.

Przedtem ju dano Celtesowi rad odejcia w Lipsku,

czy te wypdzono go z tego miasta x
); typowem za byo

wygnanie Sommerfelda z tego miasta w roku 1511. Od
roku 1507 natrzsa on si tu we wykadach ze starych

magistrów, z tych pyszaków, którzy jego, poet, usuwaj
od biesiad i rozmowy, ly ich na wszelki sposób, a go

uniwersytet na dziesi lat relegowa. Poegna si on tedy

z tymi kolegami mow pen zorzecze, któremi moce
piekielne zakl na pomst swej krzywdy 2

).

Spokojniej pono wyniós si Celtes z Krakowa; wy-

jecha jednak z licznymi alami, a prócz tego z t g-
bok nienawici Sowian, która go odtd nie odstpia
nigdy. Strza Parta bya moe oda przeciwko Crispus

Glogomura, w której wysmaga jakiego wrogiego sobie

przedstawiciela starej szkoy, nieprzyjaciela poetów, a prze-

wodnika »gupiej druyny«, co krzyczc z katedry

Dum celsa tumidus boas cathedra,

puy sobie w swej urojonej mdroci i mistrzuje oszu-

kanym niedorostkom, nieledwie jak »wity Jowisza pod-

ziemnego kapan.« 3
).

Tak si wic skoczy epizod Celtesowy w Krako-

wie i w Jagielloskiej wszechnicy. On uszed, ale fermenty

byy rzucone i róne wywoay niepokoje, wiadczce o ja-

kiej burzy, która przesza podówczas nad uniwersytetem

krakowskim.

*) Aschbach, Die friiheren Wanderjahre des Celtes 88. Som-
raerfeld mówi o Celtes'ie do magistrów lipskich: Conradum Celtin

paene hostiliter expulistis.
2

)
Paulsen, Gesch. des gelehrten Unterrichts I, 98.

3
)
Ody 1, 18: la Crispum Glogomuram. miabym przypuci,

e to wymierzone przeciw Janowi Gogowicie.
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VI.

Echa pobytu Celtesa w uniwersytecie. — rodki odporne przeciw

nowym przybyszom i kierunkom. — Rozlunienie dyscypliny i wy-
bryki w murach uniwersytetu. — Usiowania zmierzajce do ich

ukrócenia.

Wobec tych prdów i rozlunienia dawnego adu
w uniwersytecie znacz si rodki i próby obrony ze strony

tych, którzy nie uznawali nowych bóstw i ich kapanów,
ze strony starszych, którym przeszo i tradycya byy
drogiemi. A zreszt pojawio si przy ogólnem podniece-

niu umysów tyle rzeczywistych wybryków i nieporzdków,

e energia w karceniu bya konieczn. W roku 1491 wst-

pi w szeregi stróów porzdku jaki duch energii i sta-

nowczo niezwyka. Siódmego maja r. 1491 postanowiono

na sesyi uniwersytetu, »e resumpcye wspólne nie maj
si odbywa pod kierunkiem jakichkolwiek magistrów pod-

czas lekcyi, wicze i actus zwyczajnych«, wkrótce potem

ponowiono uchwa, e ci, którzyby resumowali albo nau-

czali »in communec, czyli wiksz liczb scholarów, zapo-

wiedziawszy rzecz z góry, podczas lekcyi i wicze, maj
by karani pieninie 1

). Na drzwiach przybito to upomnie-

nie. Resumpcye byy to wiczenia na podstawie wyka-
dów i przygotowania do egzaminów. Opacano je nau-

czycielom kierujcym, jak rodzaj lekcyi prywatnych; modzi
wic magistrzy chtnie si ich podejmowali, bo mona
byo niemi na chleb sobie zarobi, a przytem pod t oson
przemyci do uniwersytetu nowe lub zakazane owoce.

') Por. Conclusiones universitatis (7 maja) 1491: cpiod resum-

ptiones communes non fiant per quoscumque magistros sub lectio-

nibus et exercitiis ac actibus ordinariis. . . . Póniej uchwalono: quod

resumentes in commune intimatione praemissa aut convocatione sub

lectione et exercitiis puniantur ... in uno fertone pro ualibet vice.
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Poniewa i starsi nauczyciele cignli z nich korzyci,

przeto bronili si oni przeciw temu zmonopolizowaniu

resumpcyi przez modszych, a nie chcieli cierpie, aby te

lekcye odcigay suchaczy od zwykych i obowizkowych
wykadów czy wicze 1

). Postanowienia te uniwersytetu

godziy wic wprost w modych magistrów i humanistów.

Równoczenie wyszo rozporzdzenie zmierzajce do ukró-

cenia wolnoci czy swywoli scholarów. Tego samego sió-

dmego maja r. 1491 postanowiono na sesyi uniwersytetu,

e studentów i bakalarzów mieszkajcych po hospicyach

naley zmusi, aby si umiecili w domach uniwersytetu

czyli bursach i przy szkoach dozorowanych 2
). Walczy

o to uniwersytet ju od pewnego czasu, zupenie nakaz

przeprowadzi dugo mu si jednak nie udawao; w ka-

dym razie uchwaa z r. 1491 bya stanowczym na tej

drodze krokiem, aby dawn wolno mieszkania, hospi-

cyalny system, panujcy od pocztku w uniwersytecie

przeama i usun.
Niebawem przyszy jeszcze energiczniejsze wystpie-

nia. Krótko po odjedzie Celtesa zostaje rektorem w je-

sieni roku 1491 podeszy w leciech Maciej z Kobylina.

Po objciu urzdu zwróci si on do kanclerza uniwersy-

tetu biskupa Fryderyka »z prob o nadanie wikszego
znaczenia jego wadzy«, o nadzwyczajne wzmocnienie

kompetencyi rektorskiej. Wydarzyo si co podobnego
ju za Zbigniewa Olenickiego w r. 1448. Biskupi kra-

kowscy przelewali w takich razach na rektorów ca swoj
nieomal jurysdykcy, »aby ci odziani powag i moc bis-

kupi tern skuteczniej mogli powcign wybryki mo-

*) Por. o resumpcyach: Kaufmann, Geschichte der deutschen

Univ. II, 365 i nasi; o naduyciach w tym wzgldzie: Paulsen, Ge-
schichte des gelehrten Unterrichts I, 97.

2
) Conclus. univ.: Quod hospiciati studentes baccalarii cogan-

tur ad intrandum, moracionem habendum in domibus universitatis

vel scolis particularibus. Tekst rozporzdzenia z r. 1491 u Muczkow-
skiego Lib. Prom. XLII.

Hist. Uniw. T. II. 13
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dziey i grob kar najsurowszych, wizienia i ekskomu-

niki, utrzyma j w karbach przepisów uniwersyteckich« 1
).

Pismem z 14-go listopada r. 1491 przychyli si kanclerz

Fryderyk do tego podania. A krótko potem szóstego lu-

tego r. 1492 zapady w uniwersytecie stanowcze uchway,

zmierzajce do tego, aby nieporzdki ukróci, a uniwer-

sytet do dawnego przywróci adu. Wspomniano tu o »nie-

znonych wybrykach« czonków uniwersytetu, intolerabi-

les insolentiae suppositorum universitatis, o nowych cho-

robach, na które nowych lekarstw szuka naley (novis

morbis nova antidota sunt aclhibenda) i zarzdzono, e
odtd supposita uniwersytetu ani we dnie ani w nocy

wieckich ubiorów ani broni nosi nie maj, lub wó-
czy si po miecie. Przestpcom zagroono surowemi

karami 2
).

Takie choroby panoway wówczas i gdzieindziej. 25-go

marca roku 1491 wydaje rektor uniwersytetu heidelber-

skiego pismo przeciw tym supposita, którzy instar laico-

rum, jak wieccy si nosz i po karczmach przesia-

duj , biorc udzia w rozpucie i biesiadach 3
). Wy-

ranie rozlunianie si dawnych porzdków leao w du-

chu wieku i zawiso nad twierdzami nauki i dawnych

tradycyi.

Có tedy w Krakowie przyczynio si do tych suro-

wych kroków i wystpie? Historya, która zapisuje naj-

czciej skutki i fakta, a nie wylicza przyczyn, nie po-

zwala nam wgldn w gbi dusz i w szczegóy walki,

która si wtedy toczya. Ale akta uniwersyteckie ówczesne

stwierdzaj jednak to, co stwierdzay uchway wadzy, t. j.

wzmoenie si ducha niesfornoci i spornoci, zagszcza-

nie si nieadu w obrbie uniwersytetu. Ju rok 1488 od-

x
) Fijaek; Studya do dziejów uniw. krak. 7.

2
)
Conclus. univ.

3
)
Winkelmann, Urkundenbuch der Universitat Heidelberg I,

(1886) n. 140.
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znacza si niepokojami, w roku nastpnym speniono gwat
w bursie Jerusalem i pobito jej seniora magistra Michaa
z Bystrzykowa 1

). Pomijamy cay szereg pospolitych burd,

które si w tych czasach wydarzyy, bo to chleb codzienny

redniowiecznego uniwersytetu. Skarono si cigle na

noszenie broni, na ubiory wieckie scholarów 2
). To, e

mistrzowie nauczajcy zaczli midzy sob si ciera,
kóci i ly, e poeci wyraali si o sofistach w sposób

bardzo lekcewacy i pogardliwy, to wszystko musiao
osabi i obniy powag nauczycieli i sprowadzio rze-

czywicie w tych wanie czasach znamienne bardzo wy-
bryki. 11-go lutego r. 1491, kiedy mistrz Mikoaj z Micha-

owic objania studentom w lectorium Sokratesa Owi-

dyuszowskie elegie ex Ponto, wywoa bakaarz artystów

Micha z Nowego Miasta skandal wród wykadu, nazwa
magistra besty, osem, nieukiem i doda inne obelywe
wyrazy 3

). Gwaty podobne zaczy si teraz czciej w au-

dytoryach powtarza; w sierpniu r. 1491 przerwano ba-

kaarzowi Michaowi ze Lwowa lekcy miechami (A. rect.

n. 1457); w tym samym czasie podczas wykadu Jana

z Kociana, bakaarza in artibus, zawoa Maciej z Napa-

chania otoczony studentami: Iste cacalarius legere ignorat

(A. r. 1459). Oto próbki obyczajów, które nam tómacz
surowo wadzy i zarzdzenie stanu wyjtkowego w uni-

wersytecie. Charakterystycznym jest objawem, e jednym
z pierwszych, przeciw któremu zwróci si rektor Maciej

z Kobylina na mocy wzmocnionej swej wadzy (vigore

auctoritatis ordinariae et cohercionis per 111. principem . .

.

Fridericum . . . nobis in supplementum iurium universi-

tatis concessae) by Stanisaw Selig z Krakowa, znany nam
humanista, który o pienin spraw pokóci si z innym

:
) Acta rectoralia n. 1223.

2
)
W r. 1494 (Acta rectoralia n. 1732) oskaronym zostaje stu-

dent, quod Collegium ad audiendum lectiones laicaliter intrabat in

mitris prohibitis.

3
)
Acta rectoralia n. 1388.

13*
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magistrem Bernardem de Biskupie *). Równoczenie bi-

skup Fryderyk, dowiedziawszy si o excessus i scandala,

zaszych przedewszystkiem w Collegium Maius, o kótniach,

wyzwiskach i obrazach, powoa przed sd biskupi trzech

mistrzów i to znowu Stanisawa Seliga, Michaa z By-

strzykowa i Andrzeja z abiszyna; skazani oni zostali na

kary pienine 2
). Humanici i przedstawiciele skotyzmu

znaleli si wic razem na awie obaowanych, a wy-

rokiem zamierzono poskromi zbyteczn krewko prze-

ciwników, którzy z odium metaphysicum czyli jeszcze

inne nienawici i nie koniecznie w metafizycznych argu-

mentach szukali dla nich upustu.

VII.

Po walce. — Jan Olbracht królem. — Poar w kollegium artystów

i nowe budowy. — Kanclerz kardyna Fryderyk. — Losy humanizmu

w Krakowie po odjedzie Celtesa. — mier Kallimacha w r. 1496. —
Jan Sommerfeld starszy

(-J-
1501) i jego dziaalno w Krakowie. —

Jan Rhagius Sommerfeld modszy, humanista wdrowny, podj po

odjedzie Celtesa prace i misy swego mistrza. — Koleje jego ycia.

—

Henryk Bebel w Krakowie. — Wybitni uczniowie tych czasów:

Anshelm Yalerius i Jan Turmair.

Siódmego czerwca r. 1492 umar tymczasem po du-

giem panowaniu król Kazimierz Jagielloczyk. Nastpio

bezkrólewie i spory o tron osierocony. Królowa Elbieta

bya za Olbrachtem, a za nim by take oczywicie Kal-

limach i ci wszyscy, którzy ulegli jego wpywom i hasom.

Przyszo jednak do niesnasków, rozstrzelenia zda i spo-

rów, tak e Kallimach uzna za konieczne usun si w tej

cikiej chwili z przed oczu i we Wiedniu przez czas pe-

wien przebywa 3
). W kocu jednak zwyciy jego ucze

*) Acta rectoralia n. 1528, z 29 marca r. 1-492.

2
)
Acta episcop. Crac. (1491), IV, 81 i 93.

3
)
Zeissberg, Poln. Geschichtsschreibung 371.
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i protegowany, sawiony równoczenie przez wszystkich

humanistów. Jan Olbracht zosta jeszcze w r. 1492 królem

polskim. Teraz wic trzeba byo usprawiedliwi nadzieje,

które w nim pokadano, zici marzenia, które si ucze-

piy jego osoby. Hartmann Schedel by tego usposobienia

i tych wygórowanych myli tómaczem, kiedy o Olbrachcie

w swojej Cronica Mundi z r. 1493 gosi, e tene stanie

si przedmiotem podziwu dla caego wiata: iam futurum

toti orbi spectaculum; kiedy pisa o nowym monarsze, i
» steruje swem pastwem poparty cnot wasn i radami

najlepszych i najuczeszych mów.« Kallimach powróci
niebawem do Krakowa i zaj rzeczywicie potne sta-

nowisko.

A jakie stanowisko wobec tego wszystkiego zajmo-

wa uniwersytet? Wspomnielimy co dopiero, e w osta-

tnich czasach Kazimierza rozgryway si w nim walki

wewntrzne, e zarzdzono tu stan wyjtkowy przeciw

skrajnym ludziom i deniom. Uniwersytet w wikszoci
swojej by zapewne za Olbrachtem; jego wyksztacenie

jednao mu umysy, przedstawiao go w wietle opiekuna

uczonych. Kiedy te w grudniu r. 1492 odbywa Olbracht

swój ingres do stolicy, wita go w imieniu uniwersytetu

mow uroczyst Jan Sacranus z Owicimia; sawi w niej

nowego monarch, a zarazem przypomina »nieszczcia

burzliwe czasów, w których ju prawie na up publiczny

bylimy wydani«,— sub... procellosa calamitate temporum,

uibus iam pene praedam in publicam expositi fueramus.

Tene sam Jan z Owicimia jako rektor w r. 1493 wzy-

wa opieki nad uniwersytetem przy ingresie kardynaa
Fryderyka i baga tego, aby askawie oczy swe zwróci
»na jego teologiczny i nieledwie ju zepsowany ustrój «,

theologicalem et pene iam detrimentosum ordinem l
). Do

czego tedy te wspomnienia si odnosz? Niewtpliwie do

walk cikich, które uniwersytet wieo by przeby, a któ-

Ks. dr. Fijaek Studya do dziejów uniw. krak. str. 43 i 47.
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rych odgosy i lady zaznaczylimy. Jan z Owicimia,
czowiek poredniego kierunku, wzdryga si przed skraj-

nociami gwatownych humanistów, przed rozstrojem i nie-

adem, które oni wnosili do przekazanego theologicalis

ordo. Zarazem jednak i inne burze i ciosy dotkny wtedy
uniwersytet krakowski, które take wpyn musiay na

ton aosny tych przemów. W lipcu bowiem roku 1492,

krótko po mierci Kazimierza Jagielloczyka, wybuch po-

ar w pobliu uniwersytetu, obróci w perzyn wszystkie

domy obok kocioa witej Anny i obj kollegium ar-

tystów 1
). Poar ten by dla uniwersytetu cik klsk,

któr tylko ofiary i energiczne dziaanie powetowa mo-

gy. Natenczas król sam przyby zapewne z pomoc, on,

który »wzgldem uniwersytetu krakowskiego szczególniej-

szy ywi afekt«— ad universitatem Cracoviensem singu-

larem gerens affectum 2
). Równoczenie królowa Elbieta

przesaa z okazyi zgonu swego maonka 300 florenów

dla domu artystów 3
).

Zaczto wic wkrótce budowa na nowo. Kollegium

dotychczasowe, powstae ze zlepku domów, w rónych
czasach dla uniwersytetu nabytych, nie musiao si przed-

stawia zbyt pokanie, a ostatnia przebudowa z roku 1468

nie naprawia ogólnego wraenia. Teraz postanowiono

przy restauracyi uwzgldni pikno obok poytku 4
). W r.

1494 zdarzy si niespodziewany wypadek, który uatwi
to zadanie. Przy rozbieraniu starego muru w lectorium

Socratis znaleziono mianowicie skarb z 2508 dukatów
i wielk liczb piercieni i drogich kamieni. Przypuszczano,

2

)
Miechowita p. r. 1492, IV, 73. Por. Monum. Pol. V, 908.

) Ibid. IV, 78.

3
)
Conclus. univ. pod r. 1506. W Mon. Pol. V, 908 czytamy

o 400 florenach de thesauro suae Maiestatis danych z okazyi ao-
bnego naboestwa.

4
)
Conclus. univ. 1493: ut domus collegii maioris igni superve-

nienti consumpta et abolita in formam pulchram . . . reaedificata con-

struatur.
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e bogactwa te zamurowali ydzi, którzy kiedy zamie-

szkiwali t cz miasta i te gmachy. Król natychmiast

stare monety wymieni na pienidze biece, a kardyna

Fryderyk wzi gemmy i wedug Miechowity prawie nic

za nie nie da, wedug Wapowskiego odpowiednio je za-

paci 1
). Odtd dzie witego Wadysawa, w którym

znaleziono te skarby, uchodzi stale za wito w uniwer-

sytecie.

Nie moglibymy na pewno oznaczy, jak restauracya

ówczesna si przedstawiaa. Ale to zdaje si by pewnem, e
gmach ten, w którym na dole znajdoway si lektorya,

na górze wielka sala teologów i mieszkania profesorów,

odtd nabra jednostajniejszego i wspanialszego wygldu.
Wapowski szczególnie wyraa si o tych robotach z po-

dziwem: doktorzy krakowscy — powiada — osignwszy
niespodzianie pienidze, dom Collegii, mury podwyszy-
wszy, na ksztat wyniosego paacu odnowili i duo uczy-

nili okazalszym 2
). Roboty dugo trway, bo w drugim

szesnastego wieku dziesitku pracowano tu jeszcze okoo
dalszego cigu pocztych robót, a zarazem okoo libraryi,

na któr oy hojny zawsze Maciej z Miechowa 8
).

Król Jan Olbracht, odznaczajcy si mioci dla uni-

wersytetu, da nastpnie Jagielloskiej wszechnicy w r.

1496 »dla powikszenia« wikszego kolegium dom przy-

tykajcy, nalecy od dawna do kocioa w. Anny a le-

cy naprzeciw tego kocioa, na wasno zupen 4
). Otó

przy budowlach ówczesnych dom ten zosta zapewne wci-
gnity w obrb jednolity i wczony do reszty budowy.

*) O tym skarbie por. Miechowita IV, 77. Wapowski, w Scri-

ptores r. pol. II, 20. Mon. Pol. V, 908.

8
) Wapowski w Scriptores rerum pol. II, 20.

s
) Conclus. univ. 1518 postanawiaj profesorowie: super con-

tinuatione aedificiorum coeptorum . . . Labor librariae debet continu-

ari. Ibid. 1522: Maciej z Miechowa daje pienidze pro libraria theo-

logorum continuanda i osobn sum na zegar.
4

) Cod. univ. Crac. III, 200.
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Nie poprzestajc na tych dobrodziejstwach, nada Ol-

bracht prócz tego uniwersytetowi patronat nad pewnym
kanonikatem przemyskim, który dotd by kollacyi kró-

lewskiej 1
). Uniwersytet wybiera w nastpnych latach na

to stanowisko jednego ze swych czonków, zwykle pro-

fesora teologii.

A w czasach, kiedy Olbracht siedzia na tronie, brat

jego modszy Fryderyk zajmowa stanowisko biskupa kra-

kowskiego i kanclerza uniwersytetu. W r. 1488 zasiad

on na stolicy krakowskiej, w r. 1493 zosta arcybiskupem

gnienieskim i kardynaem. Promienie tej wietnoci spa-

day take oczywicie na uniwersytet. Zdawa si nawet
mogo, e si odnowi tradycye Zbigniewa Olenickiego

i wadza kanclerza nowym zajanieje blaskiem. Kanclerze

uniwersytetu po wielkim kardynale, zmarym w r. 1455,

nie odegrali roli zbyt wybitnej, ani Tomasz Strzempiski

za krótkich swych rzdów, ani dworak Gruszczyski, ani

kochajcy si nadto w zbytkach Lutek z Brzezia, ani

wreszcie dawny wojak Jan Rzeszowski, który za modu
walczy pod Warn. Teraz tymczasem brat królewski

i czonek witego kollegium sta si opiekunem krakow-

skiej wszechnicy. Stosunki jego z uniwersytetem s dosy
cise; poleci go jego opiece w r. 1493 Jan z Owicimia,
a odtd interwencye kanclerza znacz si dosy czsto

na kartach aktów uniwersyteckich. Ale do wpywu i zna-

czenia Zbigniewa byo mu daleko. Kardyna Fryderyk by
jeszcze modym i w modym wieku zeszed z tego wiata;

umys mia nie zbyt wybitny, a skonno do hulatyki

zwichna go przedwczenie. Wyksztacenie pewne, za

modu nabyte, nie wnikno w gbi jego duszy; a cho-

cia mia w swem otoczeniu ludzi wyszych i wykwin-
tnych,y po trochu i umar »spreta philosophorum doctrina,«

jak si wyraa Miechowita.

W otoczeniu jego znajdowa si, jak ju wspomnie-

*) Miechowita IV, 78.
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limy, ów Bernardino Galio, przyjaciel Kallimacha; z Kal-

limachem czyy samego kardynaa blisze stosunki, cho-

cia zamcone wielkiemi nieporozumieniami, jak n. p. z po-

wodu zaburze antyydowskich w r. 1494. Dalej przeby-

wa duo na subie i w otoczeniu kardynaa Jan Baru-

chowski, magister uniwersytetu krakowskiego z r. 1459,

doktor dekretów i rektor uniwersytetu w latach 1485/6

i 1486/7. Zosta on póniej archidyakonem krakowskim, a Jan

Ursinus nazywa go sekretarzem ksicia Fryderyka. Zna-

komitszym wreszcie czonkiem tego dworu by Piotr To-

micki, który z wielkiem wyksztaceniem prawniczem wra-

ca w r. 1500 z Woch do Krakowa 1
), aby tutaj od kan-

clerstwa na dworze biskupów zacz wietn swoj ka-

ryer.

Fryderyk Jagielloczyk by kanclerzem uniwersytetu

w czasach, kiedy Celtes przebywa w Krakowie i kiedy

nastpnie po czci wskutek pobytu tego humanisty wy-
bucha w murach uniwersytetu burza i powzito róne
uchway zdajce do ujcia w karby rozlunionego ustroju

wszechnicy. Jakie tedy byy dalsze tych nowych kierun-

ków koleje i przeobraenia?

Pod sam koniec wieku pisa do Celtesa przebywa-

jcy w Krakowie humanista Aesticampianus: Nie kwitnie

tak ju nasza szkoa, jak dawniej, kiedy ty sam bye tu

obecnym 2
). Z tego wic wmosiby mona, e uniwersytet

znajdowa si w upadku, e w kadym razie pod wzgl-
dem humanistycznym ycie jego, bujnie si zapowiada-

jce, ustao. Rzeczywicie te w ostatnim lat dziesitku

stwierdzi moemy pewne cofnicie si w rozwoju wszech-

nicy. Lata 1490— 1494 wwkazuj silny jeszcze przypyw
scholarów; rok 1495 spada za to do liczby 191, bardziej

*) Korytkowski. Arcybiskupi gnieniescy III, 518.

*) Z listu z r. 1499 u Klupfel'a De vita Celtis I, 96.
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jeszcze jest ndznym rok 1496, bo wykazuje tylko 92 intytu-

owanych, r. 1497 troch si znów podnosi, dosiga jednak

tylko cyfry 117-tu. Nastpne lata s lepsze, a w roku 1500

przekracza wpis po raz pierwszy liczb piciuset. Take
pod wzgldem wykadów humanistycznych moemy na-

ówczas wykaza pewien zastój w ruchu dopiero pocztym.

W latach 1494— 1498 niema prawie zapowiedzi lekcyi

o autorach klasycznych i tylko wyjtkowo bynie jakie

nazwisko z tego zakresu. Przypominamy dalej, e ten ma-

gister, który szczególn chwa przynosi uniwersytetowi

i przynca w znacznej czci scholarów, Wojciech Bru-

dzewski poszed w r. 1494 na Litw i nie mia stamtd
ju powróci. Bo i to odbio si niekorzystnie na postpie

i rozwoju szkoy krakowskiej.

Burza wic, która po r. 1490 tutaj wybucha, zazna-

czya si w nastpnych latach pewn stagnacy. Ale sta-

nowcz by ona nie moga. Bo fermenta raz rzucone mo-

na na chwil stumi, rozwoje wTszczte przelotnie zae-

gna, ale myli te kiekuj w cichoci i musz w kocu
rozeprze ustrój, który mia ju na sobie znamiona prze-

ycia.

W r. 1496 umar czowiek, który w yciu umysów
i polityce polskiej ówczesnej tak wielk odegra rol, Fi-

lip Kallimach. Pogrzeb jego zamieni si w wielk mani-

festacy, a hod ten by zarazem wyrazem czci dla

króla, który zmarego szczególn otacza mioci i opiek.

Wedug wiadectwa wspóczesnego wyleg przy tym ob-

chodzie cay kler Krakowa i wszystkie zakony, czternastu

pono infuatów towarzyszyo trumnie. Za ni postpowa
ulubiony ucze nieboszczyka i powiernik, Maciej Drze-

wicki, potem doktorzy uniwersytetu, wreszcie ogromny
zastp— turba magna — scholarów. Wszystko to zmierzao
do kocioa w. Trójcy, gdzie ruchliwy humanista na wie-

czny mia si pooy spoczynek. Testamentem swoim
obdarzy on króla i kardynaa Fryderyka, któremu zapi-
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sa la sua carozza eon uattro cayalli 1
); uniwersytet take

otrzyma po nim dary i pamitki. Zapisa mu Kallimach

miednic srebrn z nalewk dla uytku domowego i sto

florenów »pro aedificiis domus« 2
). Niebawem posypay si

pieni humanistów miejscowych i obcych na grób tego,

który w oczach pónocnych ludzi uchodzi za mdrca gó-

rujcego nad otoczeniem i wiekiem, za boyszcze nowego
zakonu. Humanici krakowscy, osieroceni ju po wyjedzie
Celtesa, wylewali teraz zy literackie po drugim opiekunie

i ordowniku swej sprawy. Wród tych humanistów, któ-

rzy po Celtesie snuli w Krakowie dalsz ni jego pracy

i wpywów, zasuguj niektórzy na szczególne wspomnie-

nie. Oni to sprawili, e mimo usunicia kursów humani-

stycznych w uniwersytecie zarzewie, przez niego rzu-

cone, nie przygaso zupenie, e ruch przytumiony prze-

trwa chwilow reakcy.

Wawrzyniec Corvinus uleg przewanym Celtesa

wpywom, nalea, cho ju by starszym, do jego wielbi-

cieli i uczniów 3
). Tskni on cigle za chwilami spdzo-

nemi u stóp mistrza, wiecznie aowa, e z nich nie sko-

rzysta dostatecznie. Niebawem jednak mia Kraków opu-

ci w r. 1494, aby przenie pole swego dziaania do ci-

lejszej swej ojczyzny, na lsk.
Pozosta za to duej w Krakowie inny ucze Cel-

tesa, jeden z najruchliwszych humanistów ówczesnych,

Jan Rhagius Sommerfeld czyli Aeticampianus. Znaczenie

jego jest powszechnie znanem, biografia o tyle zamcon,
e równoczenie przebywa w Krakowie inny Jan Som-
merfeld starszy, którego dziaalno moe mniej wybitna,

ale w Krakowie doniosa i pokrewna utrudnia rozdzia

tych dwóch ludzi i owoców ich pracy. Akta rektorskie

') Ciampi Bibliografia critica I, 31.

2
)
Wiszniewski Hist. lit. III, 453. Por. Arch. uniw. Cod. 69 p. 33.

3
)
W r. 1501 pisa do Celtesa z Wrocawia (Cod. wied. 3448

str. 136) : id temporis quo inter duros tecum vixi Sarmatas et in ho-

nestissimo alumnorum tuorum coetu.
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i spis wykadów uniwersytetu krakowskiego znaj tylko

jednego Jana Sommerfelda, tego starszego. We-
dug Liber diligentiarum wykada on od roku 1487, w któ-

rym jest extraneus, a do roku 1501. Naley do tych

licznych przybyszów zachodnich, którzy wtedy dziaali

w uniwersytecie Jagielloskim, a pochodzi ze Sommer-
feld na uycach; miejsce urodzenia przystao do jego na-

zwiska w zlatynizowanej formie Aesticampianus 1
).

W roku 1490 zostaje on collegiatus minor, w r. 1494

colleg. maior, w zimie 1494/5 jest dziekanem artystów.

Wykada kurs Arystotelesowskie i dyalektyczne ale wpro-

wadza take modzie w tajniki nowej retoryki i poetyki,

objania w r. 1492 dzieko Augustyna Datusa, ucznia Fi-

lelfa, De conficiendis epistolis, prócz tego po kilkakro

(1493, 1499, 1501) wykada o traktacie De modo episto-

landi Franciszka Niger, Wenecyanina, który dziaa w kocu
pitnastego wieku. Wyranie nowe kierunki przystay do

jego duszy a by ich szermierzem w swych lekcyach

o retoryce i poetyce. Zrozumiemy wobec tego, dlaczego

poeta Johannes Lupulus Bodmanensis w epitafie na tego

Jana Sommerfelda 2
) sawi go, e »rozwizywa skryte

tajniki logiki «, ale prócz tego dodawa, i by postrachem

sofistów, czyli redniowiecznych dyalektyków,

Quemque sophistarum garrula turba times.

Acta rectoralia wicej nam o nim dostarczaj szczegóów.

Tutaj si pojawia jeden i ten sam Sommerfeld, znowu
w tych samych latach, od r. 1487 a do roku 1501. Opie-

kuje si on gorliwie scholarami, mianowicie niemieckimi,

którym czsto poycza pienidzy 3
), a to objania dobitnie

pochway ze strony Anglika Leonardusa Coxus, który pó-

niej twierdzi, e Aesticampianus takim by fautorem i opie-

V Objania to nazwisko w grammatica Petri Heliae (1-499)

str. LIIII.

2
)
N. p. w Modus Epistolandi z r. 1513.

3
)
Acta Rect. n. 110i, 1132, 1134 — 5, 1500, 1761.
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kunem modziey, jakich niewielu uniwersytet zdoaby
wykaza, uantum vix alium eo tempore nostra mater

habebat '). W roku 1488 jest on seniorem wieo zaoo-

nej bursa Almannorum 2
), nastpnie (1492) bierze burs

wgiersk w arend na lat trzy, a przecie ta bursa bya
wtedy gównem ogniskiem niemieckiego ywiou. Po pe-

wnym czasie zabra si on do teologicznych studyów i zo-

sta bakaarzem w. teologii. AVszechstronno jego umy-

su w tern si uwydatnia; to te póniejsi nazywali go

zarówno muz kapanem jak i tómaczem pisma witego.

Po penym ywocie umar ten Sommerfeld 22 pa-
dziernika r. 1501. W styczniu nastpnego roku egzekuto-

rowie jego testamentu, Micha z Wrocawia i Jan kazno-

dzieja niemiecki przy kociele Panny Maryi, zajmuj si

ju jego spucizn 3
). A ta data mierci niezbitym jest do-

wodem, ze odróni go naley od innego Jana Sommer-

felda, sawnego i ruchliwego humanisty, nauczyciela Hut-

tena, który dopiero w r. 1520 ycia dokona 4
).

Ten Jan Sommerfeld starszy, który by postrachem

sofistów w Krakowie, dziaa take na polu literatury.

W roku 1487 wykada on Pryscyana; w kilka lat pó-

niej wyda dzieo p. t. Grammatica Petri Helie uti-

lissima veri Prisciani imitatoris z komentarzem bardzo

obszernym do traktatu uczonego paryskiego z XII-go stu-

lecia, który w rednich wiekach wielkiej uywa sawy.

Jan Sommerfeld opatrzy hexametry redniowiecznego gra-

matyka obszernemi objanieniami, w których przebija

wielka uczono, a nawet znajomo greczyzny b
). Do przy-

kadów gramatycznych zapltay si wiadomoci o stano-

wisku i stosunkach autora z kardynaem Fryderykiem

*) Coxus: De laudibus Academiae Cracoviensis, 1518.

2
) Acta rectoralia n. 1192.

") Acta rect. 1898, 1899. 1903, 1911.

4
)
Pierwszy ich rozróni Bauch w Archiv fiir Litteraturge-

schichte XII, 322.

5
) Bauch 1. c. 323.
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i jego archidyakonem Janem Baruchowskim. Pierwszego

sawi po dwakro bardzo gorco (p. XLIX i LXXXIX),

drugiego zwie swoim dobrotliwym opiekunem i
). Musia

wic na dworze kardynaa czciej przebywa i cieszy

si jego yczliwoci.
Wicej rozgosu miao jego dzieko Modus Episto-

landi, zbiór wzorów listów, dosy chudych i jaowych,

który jednak licznych doczeka si wyda. Uderza w nim
podziw dla Kallimacha, jego filozofii i wymowy, z reszt

utwór ten nie wyrasta w niczem ponad poziom pospo-

litoci licznych pokrewnych mu duchem podrczników
epistolografii 2

). Wreszcie starszego Sommerfelda dzieem
jest komentarz do mów Libaniusa, retora greckiego, na

acin przez Franciszka Zambeccari przeoonych. Na czele

znajdujemy tu list dedykacyjny Sommerfelda, zwicego si
artium liberalium magister et sacrarum litterarum bacca-

larius, maioris collegii studii Cracoviensis collegiatus, do

podkanclerzego koronnego Macieja Drzewickiego. Wyda-
wca sawi znakomitego mecenasa humanistów i wyraa
sw wdziczno za doznane dobrodziejstwa 3

). Nie dziw

J

) p. CIIII: ut ego Joh. Aesticampianus sum cliens, Dnus vero

Joh. Baruchinus artium et sacrorum canonum doctor, archidiaconus

Ora, nostri ill. cardinalis Federici olim praeceptor, meus patronus

est . . . Dowiadujemy si wic, e magister Jan Baruchowski naucza
kiedy modego Jagielloczyka.

2
)
Ze jest utworem Sommerfelda starszego, zmarego w roku

1501, to wypada z pisma Rudolfa Agrykoli, którem tene wydanie

Vietora z r. 1515 opatrzy. Mówi tam sawny humanista o Sommer-
feldzie, o tego wielkiej nauce, powiada, e Micha z Wrocawia
wprowadzi go do biblioteki Aesticampianus'a. Zrozumiaem to zu-

penie ze wzgldu na to, e Micha z Wrocawia by egzekutorem

testamentu nieboszczyka.
3
)
Przedmowa ta datowan jest z marca r. 1504 i w tern jest

wielka trudno. Bo kollegiat krakowski umar w r. 1501, chyba

wic tu jest myka druku. Drzewicki zosta podkanclerzym zupewne
w ostatnim roku Olbrachta w r. 1501. (Korytkowski, Arcyb. gniezn.

II, 749). Tytuy wydawcy nie pozwalaj o innym Sommerfeldzie my-
le. — Hain, Repertorium 10069, zna wydanie bez oznaczenia roku.
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tedy, e czowiek tak zupenie Drzewickiemu oddany nie

szczdzi sów uznania i pochway dla Kallimacha.

Ogóem biorc przedstawia nam si ten Jan Som-

merfeld starszy, który dugo i rónorodnie w Krakowie

dziaa jako czowiek poredniczcy midzy staremi i no-

wemi hasami, jako powany uczony, który znalaz miej-

sce w dawnym ustroju uniwersytetu, a w nim dla no-

wych kierunków i nowej wiedzy miejsce chcia wywal-

czy. Zetkn si on zapewne z Celtesem i jego przewa-

nym wpywem, dlatego tez hodowa muzom, a Coxus

nazywa go Musarum et Apollinis sacerdos; ale ten sam

Coxus wymienia go midzy dyalektykami, przedstawicie-

lami disciplinae moralis et metaphysicae 1
).

Innego rodzaju czowiekiem, daleko ruchliwszym, na-

mitniejszym i goniejszym by jego imiennik, który take
w Krakowie przez pewien czas przebywa, a nastpnie

w Niemczech dziaa na rónych miejscach gonie i nie-

kiedy burzliwie. Posta tego modszego Sommerfelda wy-

bitniej te wystpuje w dziejach humanizmu i walkach,

które pod jego znakiem staczano.

Jan Rak, albo Jan Rhagius Aesticampianus
urodzi si w Sommerfeld w uycach w r. 1457, a ycie

*) W kodeksie Celtesa wied. 3448 czytamy list Marcus'a Ru-

stinimicus do Celtesa. Przytacza on tam epitaf wierszowany na Kal-

limacha, a potem mówi o autorze: vir ornatissimus divinarum hu-

manarumue rerum peritissimus, sapientissimus sacrarum litterarum

interpres in illius memoriam conflavit, Johannes Esticampianus dic-

tus, qui et tibi notissimus et amicus familiarissimus ... To si oczy-

wicie odnosi do starszego Sommerfelda teologa krakowskiego. A wic
on byby przyjacielem Celtesa, on autorem epitafu Kallimachowego

(który przypisywano take Bernardino Galio; Zeissberg, Die poln.

Geschichtsschreibung 379). Cytuje ten epitaf Rhagius (Codex Celtesa

105 a), ale nie powiada, eby by jego pióra. A niepodobna przy-

puci, aby Rustinimicus, który by w Krakowie, a list ten pisa

w roku 1500, pomiesza obu Sommerfeldów, jak przypuszcza Bauch

1. c. 327.
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jego pene zmiennoci i przygód signo do gboko
w wiek szesnasty. Jest on skoczonym i wybitnym typem
wdrownego humanisty, ma wszystkie wasnoci i przy-

wary tego cechu. Póniejszy nauczyciel Huttena i wielu

znakomitych mów epoki szuka on nauki i wiata
tam, dokd tak powszechnie naówczas po wiato si zwra-

cano, w Krakowie. Kiedy si on tutaj pojawi, okreli nie

moemy. To pewnem, e by tutaj za pobytu Celtesa,

a wic w roku 1490, e nastpnie pozosta czas duszy
na Wschodzie i z ukochanym mistrzem nawiza zajmu-

jc korespondency, w której Celtesowi donosi o yciu
duchowem i spoecznem Krakowa 1

). Listy te s dla ów-

czesnej kultury ródem pierwszorzdnego interesu. Som-
merfeld podobnie jak Corvinus korzysta w Krakowie

z nauki Celtesa, przesiadywa wród »honestissimus alum-

norum coetus«, o którym Corvinus w jednym z listów

swoich wspomina; gortszy od kolegi nie mia Sommerfeld

dosy sów uznania dla Celtesa, zachwyca si jego nauk,
wymow, wpywem na uczniów; pisa w penej wiado-
moci misyi Celtesa, e on z nieba przysanym zosta,

aby chmury niewiadomoci rozpdzi— numen coelitus

demissum, quod ignorantiam propulsaret 2
). Sommerfeld

nie dostpi jednak zapewne staego w Krakowie stano-

wiska, bo nie mia stopnia, któryby pozwala mu zasi
midzy sofistami uniwersytetu, a zapewne nigdy go nie

osign. Mimo tego sta on z uniwersytetem w cisym
zwizku, bo tutaj si ksztaci, mówi o »nostrum gymna-

sium«, ledzi bacznie jego rozwoje. AYtpi te nie mo-

na, e naucza w Krakowie, zapewne poza uniwersyte-

tem, po bursach lub prywatnie.— Erazm Beck z Krakowa
ty jego wychowacem; w r. 1499 by ten Beck w Wie-

J
) Listy te sigaj poza pobyt krakowski; w r. 1499 wyjecha

ten Sommerfeld do Woch, w r. 1500 pisze z Bolonii, w r. 1502 po

powrocie do Niemiec z Oppenheim, przed osiedleniem si w Mo-
guncyi.

2
) Cod. bibl. Caes. Yiennensis 3448—

, p. 107 a.
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dniu, nastpnie w latach 1500— 1503 wykada w Kra-

kowie, przewanie autorów klasycznych, Cycerona, Wer-

giliusza, Owidyusza i Senek. Obowizki jednak te spe-

nia niedbale, jak humanici zwykli byli czyni. Ucze
ten Sommerfelda musia by czowiekiem niezwykego ta-

lentu; przynajmniej Coxus w dzieku: De laudibus... Cra-

cov. academiae twierdzi póniej z przesad, ze Beck -
czy wymow z mdroci, dorós w pierwszej Policyana,

przerós w filozofii Ficinusa.

Sommerfeld goni tego ucznia myl i listami we
Wiedniu, kiedy tene tam si ksztaci pod wpywem
i w otoczeniu Celtesa. Równoczenie Celtesowi donosi

o wydarzeniach krakowskich, wyraa swe yczenia oso-

biste i literackie. Ludzie jednego cechu czuj si soli-

darnymi w swych interesach, yczeniach i marzeniach.

Celtes le przyjacielowi do Krakowa swoje utwrory, które

Sommerfeld mia rozdziela midzy miejscowych uczo-

nych i wielbicieli. Temu chodzi oczywicie o aski Celtesa,

baga on o przesyki autorów, o Tacyta, poprawnego Plau-

tusa, skary si, e nie posiada Homera. Sommerfeld wic
po odjedzie Celtesa snu w Krakowie dalej to, co Celtes

by nawiza, podsyca zajcia przez tamtego rozbudzone.

Tskni jednak z Sarmacyi za tern bóstwem straconem,

a z niebios na to zesanem, aby gnbi ignorancy i pi-

sa w roku 1499 x
) do Celtesa: »nie kwitnie ju tak nasza

szkoa, jak wtedy, kiedy ty bye tu obecnym. « Tsknota

humanisty za zotemi latami w tern przebija, a zarazem

jest w tern wyznanie, e rzeczywicie w ostatnim dzie-

sitku pitnastego wieku humanizm krakowski trudniej-

sze przechodzi koleje. — Troski te rozpdza Jan Sommer-

feld, podobnie jak mistrz jego Celtes, miostkami. Pani
jego serca w Krakowie bya Hasa Stentzl Schwartzynne 2

);

*) Cod. Wied. 105 a.

2
) W Modus epistolandi Ursinus'a jest korespondencja miosna

midzy autorem a Blanca virgo formosissima »ex clarissima Nigro-

rum familia.

«

Hist. Uniw. T. II. 14
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umara mu ona jednak przedwczenie, w roku 1497 x
).

W dwa lata póniej opuci te modszy Sommerfeld Kra-

ków, aby si uda do kolebki odrodzenia, do Woch. To-

warzyszem jego w podróy by Wincenty Lang- z Frey-

stadt na lsku, zwTany wród humanistów Yincentius Lon-

ginus Eleutherius, który zapewne w r. 1491 zapisa si
na uniwersytet krakowski, a do najbliszych przyjació

Celtesa nalea*2
). Opuci Sommerfeld Kraków, bo mu si

uprzykrzy pobyt midzy Sarmatami, bo chcia pofolgowa
wrodzonej ruchliwoci, która go odtd nie opucia a do

mierci. Nie bdziemy tych jego kolei szczegóowo opisy-

wa; zaznaczymy tylko, e w roku 1501 zaczy si jego

wdrówki po Niemczech; przebywa tak w Bazylei, w r.

1507 pody za swym uczniem Huttenem z Frankfurtu

nad Odr do Lipska 3
). Pobyt w tern miecie zakoczy

si w r. 1511 wielk burz midzy nim a »sofistami« uni-

wersytetu. Opuci tedy Lipsk, jak jego mistrz Celtes opu-

szcza czsto nienawistne mu uniwersytety i poegna
miejsce swego dziaania gwatown mow przeciw swym
przeladowcom 4

). W epistolae obscurorum virorum wy-

lano nastpnie na nich cae wiadra óci, a moe sam
Sommerfeld zredagowa odnone ustpy 5

). Wobec wrogów
powoywa si czsto na swe wielkie zasugi: przyzna
mu te trzeba, e do wskrzeszenia znajomoci staroytnych

autorów przyczyni si niemao; Pliniusza on pierwszy

objania w uniwersytecie niemieckim. Niemniej jednak

*) Cod. Wied. 86 a, 92 b.

s
) Bauch w Zeitschrift des Vereins fiir die Geschichte Schle-

siens Bd. 31 (1897) str. 123.

3
)
Wielkie wiato na jego dziaalno rzucaj jego Epigram-

mata, wydane w Lipsku 1507; znam je z egzemplarza biblioteki

uniw. wroc.
4

)
Bauch, Archiv fur Litteraturgeschichte 13, 1. Por. teraz Otto

Clemen, Neue Jahrbucher fiir das klass. Alterthum II Jahrg., 3 u.

4 Bdes 4 Heft p. 236.
5

)
Paulsen, Geschichte des gelehrten Unterrichts 1, 95.
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wszechnice broniy si przed jego osob, a Kolonia po-

dobnie jak Lipsk odmówia mu sali wykadowej. Po tak

ruchliwem i penem dowiadcze yciu znalaz on wre-

szcie w r. 1517 przysta w uniwersytecie wittemberskim,

gdzie wród przyjaznych stosunków z Melanchtonem i Lu-

trem ostatnie lata przepdzi i umar w r. 1520 x
).

W Krakowie wic odebra wyksztacenie i zacz
dziaa ten humanista, który do najradykalniejszych przed-

stawicieli nowego ruchu nalea. Nawet po wyjedzie Cel-

tesa musiaa tu by atmosfera sprzyjajca takim oso-

bistociom. A jeeli ludzie umiarkowani, jak Jan z Owi-
cimia Sacranus i Jan z Gogowa stawiali opór zbyt gwa-
townym zamiarom i zapdom, to tylko w pewnej cz-
ci ochraniao uniwersytet, a nie przeszkadzao zupenie,

e poza uniwersytetem ruch si krzewi. Stare stronnictwo

robio mu ustpstwa, nowe kierunki miay za sob urok

wieoci i wyszoci ycia nad tern, co si w znacznej

mierze przeyo. Przez cay te lat dziesitek midzy ro-

kiem 1490 a 1500 z dalekich stron cignli studenci do

Krakowa, z Bawaryi i Szwabii, a mianowicie licznie z Fran-

konii; Szwajcarya take nasyaa tu scholarów. Byy, jak

wspomnielimy, w tym czasie lata bardziej puste, ale chwi-

lowe ubytki prdko zrównowaonymi zostay. W tym cza-

sie studyowa w Krakowie Mikoaj Kopernik, zapisany

w poczet studentów w roku 1491. Lecz o nim w innym
zwizku wspomnimy. Tymczasem obejrzymy si za in-

nymi przybyszami z Zachodu, którzy wtedy nieli do Kra-

kowa wiato, lub go tutaj szukali. Ju po odejciu Cel-

tesa zawita tu mody, dwudziestoletni czowiek, który

gwatownoci móg i z Sommerfeldem modszym o le-

psze i zaznaczy si w szeregu humanistów jako jeden

) Dziaalno jego w Krakowie nie jest dostatecznie znan
i zasugiwaaby na osobn monografi. Wszelkie poszlaki prowadz,
jak wspomniaem, do wniosku, e w uniwersytecie nie zaj on sta-

nowiska, e wszystko w Aktach uniwersj'tetu odnosi si do dru-

giego, starszego Sommerfelda.

U*
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z najnamitniejszych i najskrajniejszych. Synny Henryk
Bebel, póniejszy profesor tubingski (od r. 1497,), przyby
do Krakowa okoo r. 1492, w metryk uniwersyteck za-

pisa si zapewne w r. 1493 x
). By on tu uczniem Corvi-

nus'a, którego denia do poprawienia aciny póniej po-

dj w penej i zdwojonej mierze. Ju jednak w roku 1492

by i pisa w Krakowie i »z gimnazyum krakowskiego

«

datowa wtedy swe pierwsze poetyckie próby, o których

mówi
Sarmata me vidit prima lusisse camena.

Ale klimat krakowski narazi go na febry; piewa on

wród tego do sowika, pociesza si Bakchusem, »trosk

lekarzem«, któremu jako modzieniaszek pie safick po-

wici. Wród dobrych towarzyszów opowiadano sobie

fraszki, które potem przeszy do Beblowskich facecyi. Zna-

lazo si tu ju wspomnienie o polskim mocie: Pons Po-

lonicus, monachus Bohemicus, Suevica monialis, miles Au-

stralis, Italorum devotio et Alemannorum ieiunia, haec

omnia fabam valent. A wic przypowie o polskim mocie
i woskiem naboestwie dawn ma przeszo za sob.

Charakteryzowano w tych koach narody, przy czem wy-

miewano si ze zodziejstwa i zabobonnoci Polaków.

Bebel wspominajc to póniej doda jednak, z wdziczno-

ci dla Polski i Krakowa, e nie chciaby skrzywdzi tego

narodu, chrzecijaskiego i prawego (nolim tamen serio

quidquam inhonestius de illa natione dicere, honesta san
et próba 2

).

Nie wiemy, jak dugo w Krakowie on pozosta 3
);

przypuci jednak mona, e pobyt potrwa okoo dwóch

') Album studiosorum 1493: Henricus Ebelli de Tangiresmen-

desz dioec. Halberstatensis. Co tkwi w nazwie miejsca, z pewnoci
przekrconej ? — Mówi o Henryku Bebel Bursian w Geschichte der

class. Philologie 140.
2

)
Facetiarum libri (ed. 1544) i w Opuscula Bebeliana (1514).

3
)
Na jakiej podstawie Wiszniewski, Hist. lit. III, 322 twierdzi,

e 1495 ponownie si tu pojawi, nie wiemy.
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lat najwyej. Póniej zasyn Bebel w Niemczech, gdzie

stanowczo si przyczyni do rozkrzewienia lepszego j-

zyka aciskiego i znajomoci aciskiej literatury 1
). Tak

wic w Krakowie zaprawili si do dalszych walk i zapa-

sów dwaj prawie najgwatowniejsi szermierze humanizmu

w Niemczech, Bebel i Aesticampianus.

W tym samym niemal czasie co Bebel, w lecie roku

1493, intytuowa si wród uczniów krakowskich mody
czowiek, który póniej na polu dziejopisarstwa zasyn.
Zapisanym on jest w metryce jako Valerius Vilhelmi
de Rothwyla dioec. Const., potem w r. 1495 otrzymuje

stopie bakaarza w Krakowie
*2
). Uzyskawszy za modu

gruntowne humanistyczne wyksztacenie wyrós on z cza-

sem na jednego ze znakomitszych kronikarzy szwajcar-

skich. Anshelm Valerius wystpowa nastpnie w r. 1505

jako Schulmeister w Bernie, póniej okoo r. 1520 odzna-

cza si tame jako lekarz miejski. Jego kronika miasta

Berna obejmujca dzieje od pocztków a do roku 1526

uderza rónolitoci treci i szerokoci widnokrgu. Au-

tor jej prócz tego w reformacyjnym ruchu szwajcarskim

niepoledni odegra rol.

W kilka lat po nim pojawia si w Krakowie scho-

lar, którego nazwisko zapisao si jeszcze chwalebniej

na kartach dziejopisarstwa zachodniego. W lecie r. 1501

zapisa si bowiem do metryki Johannes Petri de Habens-

berg, t, j. Turmair albo Aventinus, Herodotem ba-

warskim nazwany. Przyby on tutaj jako modzian ju
wyksztacony; by przedtem na uniwersytecie w Ingolstadt,

a poszed nastpnie za Celtesem w r. 1497 do Wiednia.

Sawa krakowskiej matematyki przyncia go do Polski.

Gboko wyksztacony duo nastpnie jeszcze podróowa,

a w ruchu reformacyjnym nalea do przewódców. Hu-

r
) Por. Paulsen, Geschichte des gel. Unterrichts 1, 138 i Reich-

ling, Alexander de Villa Dei.

2
) Muczkowski Lib. Prom. 120.
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manistyczne jego upodobania objawiy si w tern midzy
innemi, e nazwy nowoytne gwatownie przekuwa na sta-

roytne dwiki 1
). A w Krakowie, gdzie pozosta miesicy

dziesi, pad niewtpliwie niejeden posiew w jego dusz,

który nastpnie bujnym plonem zeszed w jego rozlicznych

dzieach.

Widzimy wic, e i w tych najbliszych latach po

Celtesowym epizodzie sia atrakcyjna Krakowa nie saba;

ruch humanistyczny moe chwilami niklejszym promienia

blaskiem, ale uniwersytet nie przesta by mimo tego zna-

komitem ogniskiem nauki. Humanizm i dyalektyka, wal-

czce ze sob kierunki przycigay tu w równej prawie

mierze scholarów i uczonych; a obok tego nciy mate-

matyczne studya, które pod koniec wieku tak bujnym

w Krakowie cieszyy si rozkwitem. Szkoa Jagielloska

zamykaa wic pierwsze stulecie swego istnienia godnie

i wspaniale i wydawa si mogo, e wchodzi w progi

nastpnego wieku z zasobem si i zapaów wystarczaj-

cych na dalsze postpy i walki.

*) Por. Turmair's Sammtliche Werke (Miinchen) I (1881) str.

IV i XLIII; o Krakowie take str. 658. Aventinus, który by zawo-
anym muzykiem, moe w Krakowie spotka muzyka Henryka Fink'a,

który ju w r. 1492 pisze do Celtesa z Wiednia (Cod. Vienn. 3448

p. 14), e opuci Sarmacy. By on wic zapewne po raz pierwszy

razem z Celtesem w Polsce. Coxus powiada jednak o nim (De lau-

dibus acad. Ora), e by mistrzem muzyki kocielnej i suy kró-

lom Olbrachtowi i Alexandrowi. Por. Reissmann, Jll. Geschichte der

deutschen Musik (1880) str. 161. — Wiadomo zawarta w Vitae Ger-

manorum auctore Melchiore Adamo Silesio Prancof. 1615 Vol. I p.

76: Aventinus . . . a. 1507 grammaticam graecam Cracoviae publice

docuit — faszyw jest co do daty i faszyw te zapewne co do

rzeczy.
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VIII.

Pocztki szesnastego wieku. — mier Olbrachta i król Alesander. —
Stosunek jego do uniwersytetu. — Plan zaoenia wszechnicy w Wro-
cawiu. — Rzdy Zygmunta Starego. —W pocztkach szesnastego

wieku uniwersytety przeksztacaj si w duchu humanistycznym.—
Walka z Doctrinale Alexandra. — Elegantia hasem humanistów. —
Wykady gramatyczne w Krakowie ulegaj zmianie na lepsze. —
Modi epistolandi krakowskie. — Bernard Feyge. — Jan Ursinus. —
Jan Sommerfeld. — Jan z Owicimia. — Stanisaw Biel. — Stanisaw
z owicza. — ukasz z Nowego Miasta. — Auctores i artes. — Pisa-

rze klasyczni w Krakowie. — Czytanie ich wzmaga si w pocztku
szesnastesro wieku.

W r. 1501 zamkn oczy ulubiony przez humanistów

król Jan Olbracht, w którym wszystko, co naprzód paro
i naprzód kroczyo, tak wielkie pokadao nadzieje. Gro-

bowiec w katedrze na Wawelu jest wymownym pomni-

kiem osobistoci, która si wyania z redniowieczyzny

a ma juz tyle waciwoci i znamion nowych czasów i no-

wego ducha. Pomnik ten, jeden z najwczeniejszych kwia-

tów odrodzenia w Polsce 5

),
przedstawia nam posta króla

w gotyckim stylu pojt i ujt w obramieniu nyy re-

nesansowej. Kiedy si na t ozdobno patrzy, przypomi-

naj si juz wszystkie póniejsze cuda naszego zotego

wieku, wit ten rokuje i kaplic Zygmuntowsk i na myl
przywodzi dwiki strof Kochanowskiego, ma si wrae-
nie, ze przez uk tego grobowca muzy i gracye staroy-

tnoci z Poudnia wstpiy w polskie dziedziny. Nastpca
Olbrachta Alexander i jego krótkie panowanie mniej za-

wayo na rozwoju naszym duchowym. Twarz jego zwró-

cona wicej ku Wschodowi, umys daleko mniej bujny.

Mimo stosunków z Brudzewskim, który czas pewien u niego

l
) Powsta krótko po 1501. Por. Kopera, Przegld Polski (1895),

padziernik 22.
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przebywa, mimo zetknicia ze Sakranusem i mimo przy-

wizania do Erazma Cioka, którego jako król szczególnie

sobie upodoba, przeszed on dosy nieznacznie przez

dzieje nasze duchowe, bo— jak si wyraa Wapowski —
dotibus ingenii non admodum praestabat, nie by szcze-

gólnie uzdolnionym 1
). Uznaje on podobnie jak jego po-

przednicy osobnym aktem wszelkie przywileje uniwersy-

tetu 2
). Prócz tego ma wobec wszechnicy jedn zasug

raczej negatywn. Podobnie jak Krzyacy w czternastym

wieku, krótko po powstaniu wszechnicy Kazimierzowskiej

zamierzyli zaoy studyum w Chemnie, tak teraz w r.

1505 postanowiono nowe ognisko nauki stworzy w Wro-
cawiu. Uniwersytet w ssiednim zaoony lsku byby
Kraków pozbawi silnego napywu z tego kraju, zniwe-

czy do pewnego stopnia si atrakcyjn, któr Kraków
na Zachód wywiera, i zepchnby w ten sposób wszechnic
Jagiellosk do znaczenia lokalnej szkoy, narodowej, na

który to poziom w cigu szesnastego wieku rzeczywicie

si ona stoczya. Teraz jednak uchylono to niebezpiecze-

stwo na razie. Wadysaw Jagielloczyk, król wgierski,

wyda by ju przywilej fundacyjny 3
); kanclerzem uni-

wersytetu mia by biskup wrocawski, wicekanclerzem

Jan Turzo, byy rektor uniwersytetu krakowskiego z roku

1498. Fundacja jednak nie przysza do skutku; a prze-

szkodzili jej pono Polacy. Król Alexander bowiem wysa
do papiea Juliusza II-go pismo z wywodami profesorów

x
) Scriptores rerum pol. II, 70.

2

)
Archiwum univ. n. 12522. Akt ten nadmienia, e uniwersy-

tet pobiera midzy innemi pontalia (mostowe) w Przedborzu i Bo-
szczynie. Mostowe w Przedborzu z mostu na Pilicy naleao do kan-

celaryi czyckiej i z ni przeszo na uniwersytet. Por. Dugosz Lib.

Benef. I, 509: In Przedbor . . . habuit et habet cancellaria Lanci-

ciensis theloneum integrum . . . quod nunc percipiunt magistri be-

neficiati ecclesiae S. Floriani, in quo a uolibet curru . .

.

3
)
Oddrukowany w Kaufmann'a Geschichte der d. Universita-

ten II, 565.
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krakowskich, zwalczajcych plany wrocawskie, w skutek

czego papie erekcy wstrzyma... erectionem inhibuit,

jak si wyraa Miechowita 1
).

Po krótkiem panowaniu Alexandra nastpiy dugie

rzdy brata jego Zygmunta. Nie naszem tu zadaniem ko-

leje tego panowania przedstawia, roztoczy wszelkie szcze-

góy cisego Zygmunta z uniwersytetem stosunku. Szkoa
Jagielloska doznaa w tej epoce stanowczego przeobra-

enia, nie tyle moe pod wzgldem ustroju naukowego,

który przecie pewnym uleg przemianom, jak raczej pod

wzgldem wiatowego znaczenia. To drugie wyranie
si wtedy zmniejszyo i obniyo, a naszem zadaniem b-
dzie przedstawi, jakie przyczyny na to si zoyy.

W pocztkach wieku szesnastego rozegraa si na

wielu uniwersytetach Pónocy ostateczna walka midzy
redniowiecznym a nowym porzdkiem. Wiede w tym
kierunku wyprzedzi wszystkie swoje siostrzyce, bo ju
w r. 1499 przeprowadzi reform artystycznego wydziau
w duchu humanizmu. W innych uniwersytetach wpro-

wadzono podobne reformy nieco póniej, szczególnie okoo
r. 1520, który w Niemczech jest pod tym wzgldem epo-

kowym. Lipsk przeksztaca studya artystów w r. 1519,

Wittenberg koo r. 1519/20, Rostock w roku 1520, Gryfia

wreszcie zaprowadza zreformowany porzdek wykadów
w r. 1521. Równie i Heidelberg w tym samym czasie

ulega stanowczo nowym kierunkom i prdom.
O co w tej walce chodzio, to ju po czci porusza-

limy. Wypowiedziano przedewszystkiem walk rednio-

wiecznej acinie i ksigom, na których tej aciny dotd nau-

czano. Tómaczenia Arystotelesa, których uywano, byy
po czci w okropnym spisane jzyku, a podobny jzyk,

zdziczay, peen barbaryzmów rozbrzmiewa od dawna po

salach wykadowych. Win tego upatrywano przedewszyst-

*) IV, 85.
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kiem w zych podrcznikach, na których wyuczano dotd
aciny. Alexander de Villa Dei panowa w szkoach re-

dniowiecznych od dawna; jego Doctrinale wprowadzao
modych uczniów w tajniki gramatyki. A i osnowa pier-

wotna nie szczególnie do tego si nadawaa i póniejsze

dodatki utrudniay nauk. Bo komentatorowie Alexandra

obarczyli tekst wierszowany ogromnym balastem uwag,

gubicych si w subtelnociach scholastycznej filozofii. Wy-
pyny one po czci z ksig de modis significandi, w któ-

rych autorowie redniowieczni skadali próby filozoficznego

traktowania jzyka. Ci autorowie, zwani modistae, z pra-

ojcem swoim Skotusem na czele panowali obok Alexan-

dra w szkoach redniowiecznych przy nauczaniu aciny

i uprawiali t. z. grammatica speculativa. Otó tym kie-

runkom i metodom rzuci ju w poowie pitnastego wieku

rkawic Laurentius Yalla w swych Elegantiae linguae

latinae, wystpi z nawoywaniem, aby ratowano od za-

pomnienia klasyczn i poprawn acin; stanowcz je-

dnak rozpraw wypowiedzieli synnemu Doctrinale do-

piero w kocu pitnastego i w pocztku szesnastego stu-

lecia woscy gramatycy jak Sulpicius Veruianus, Nicolaus

Perotti, Antonius Mancinellus, Pylades z Brescii i inni.

Sprzysigli si oni niejako przeciw dalszym rzdom Ale-

xandra w szkole i postanowili tego »barbarzyc« usu-n i zwalczy. W Niemczech przemówi Alexander Hegius

w r. 1486 przeciw modystom, póniej prócz innych znany

nam Bebel miota sowa potpienia na Alexandra, zale-

cajc przytem w jego miejsce gramatyki woskie, lub te
podrczniki napisane przez jego uczniów, Heinrichmanna

i Brassicanus'a 1
). W walkach dwóch obozów stao si na-

zwisko Alexandra jakoby znakiem zacofania, barbarzy-

*) Por. Reichling: Das Doctrinale des Alexander (Berlin 1895),

szczególnie rozdzia: Der Kampf um das Doctrinale str. LXXXIII
i nastpne. Por. te Bomer: Die latein. Schiilergesprache der Huma-
nisten, Berlin 1897, rnian. str. 39.
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stwa i ciemnoci, przeciwko któremu szermierze nowego
wiata wystpowali z rosnc gwatownoci.

A poniewa humanici przywizywali wielk wag
do piknoci jzyka i formy, dlatego w niezliczonych utwo-

rach oratorskich i poetycznych postanowili oni roztoczy

ca kras jzyka aciskiego, upajali si jego dwiczno-
ci i innych upaja zamierzali; potrzeba wic byo prócz

gramatyk przewodników na polu elokwencyi, dzie, któ-

reby podaway wzory do naladowania. Std powstaa ta

ogromnie bogata literatura humanistyczna podrczników
dla retoryki, poetyki, epistolografii, literatura, do której

wszyscy znakomitsi przedstawiciele humanizmu dorzucili

jak ofiar 2
). Elegantiae nazwa swe dzieo Laurentius

Valla i elegancya wysowienia staa si odtd hasem, pod

którem walczyli adepci nowego kierunku. Powstaj wic
w pierwszym rzdzie zbiory mów, rzeczywicie wypowie-
dzianych lub zmylonych; u nas na tern polu zajania
Jan z Owicimia Sacranus. Powstaj dalej wzory rozmów
aciskich dla uczniów, jak Latynum ydeoma Wawrzyca
Corvinus'a z r. 1503 i synniejsze Colloquia Erasmusa;

krakowskim studentom powica wspomniany Corvinus

swoj Carminum structura, ogoszon w Krakowie w roku

1496, zawierajc podrcznik wersyfikacyi. A wreszcie

wspomnie wypada te niezliczone podrczniki epistolografii,

zbiory listów na wszelkie okolicznoci i potrzeby ycia.

Korespondencya staa si polem do popisu dla ele-

gancyi stylowych, jak ju widzielimy przy pierwszym

wicie humanizmu w Polsce, za Zbigniewa Olenickiego.

Dla wiecznie wdrujcych, cigle proszcych i cigle dzi-

kujcych ludzi bya ona odpowiedniem narzdziem. Inte-

resa obejmoway coraz szersze przestrzenie, list je prze-

biega i czy oddalonych ludzi; dla sawy i niesawy,

dla hodów i gromów suy list i odgrywa t rol, z ja-

kiej go dzi w czci wypary dzienniki. Modi epistolandi.

l
) Paulsen, Gesehichte des ffelehrten Unterrichts I. str. 59.
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daway wic wskazówki i gotowych dostarczay wzorów;
od koca pitnastego wieku wyrastaj one jednym i ci-

gym szeregiem na niwie tej literatury.

Jake si tedy te nowe kierunki odbijaj i znacz
w Krakowie"? Alexander de Villa Dei panowa tu wszech-

wadnie w rednich wiekach, a jeszcze w kocu wieku
pitnastego w jednem i tern samem póroczu, znajdu-

jemy niekiedy dwa, czasem trzy wykady, jemu powi-
cone; nawet w roku 1533 pojawia si on w spisie ogo-

szonych prelekcyi; a jak by tu wszechmonym i popu-

larnym, powiadczaj druki dla krakowskich szkó prze-

znaczone z lat 1500, 1504, 1510 i jeszcze z roku 1517 l

).

Jan z Gogowa objania t. z. Secunda pars, obejmujc
skadni, która najduej pozostaa w uywaniu. Obok
tego pojawiaj si jedimk sporadycznie w spisie wykadów
inne gramatyki nowsze i postpowe, które poza uniwersyte-

tem za staraniem humanistów niewtpliwie coraz czciej

uywanemi byway. Mancinellus jest przedmiotem wy-

kadu w uniwersytecie w roku 1511, Valla w roku 1512

i nastpnym, Heinrichmann pierwszy raz w roku 1513,

Pylades w r. 1516, w nastpnym zjawia si gramatyka

Mikoaja Perottus. To s etapy i objawy walki w zakre-

sie gramatyki przeciw powadze redniowiecznego Ale-

xandra. A wczeniej jeszcze i równoczenie ogaszaj mi-

strzowie krakowscy lekcye z zakresu elegancyi, odnoszce
si do nowych podrczników elokwencyi. Ju w roku 1492

i nastpnych spotykamy wykad o ksidze Augustyna Da-

tus'a ucznia Filelfa: de conficiendis epistolis, traktat Fran-

ciszka Niger: de modo epistolandi, powstay w kocu stu-

lecia objaniaj mistrzowie krakowscy ju w roku 1493,

a potem poczwszy od r. 1498 przez cay szereg lat na-

stpujcych. Listy Franciszka Filelfa s przedmiotem wy-

kadu w latach 1501, 1502 i póniejszych. W tych wa-
nie latach doczekay si one kilku wyda krakowskich,

\i fteichling 1. c. XLVIII i LXVIII.
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a midzy scholarami czst byway lektur. Wyranie
wic elegancye nowoczesne znalazy przystp do mistrzów

i posuch u scholarów Krakowa.

Przecie w samym Krakowie powstao wtedy a
kilka podrczników wprowadzajcych w tajniki tej po-

prawnej epistolografii. Autorem najstarszego zapewne jest

niejaki Bernard Feyge lub Caricinus (carica = su-

szona figa) z Wrocawia. W r. 1500 wyda on w Lipsku

zbiór listów na wszelkie ycia przypadki, bagalnych,

dzikczynnych, miosnych i t. p. pod tytuem: Epistolae

exemplares communiores magistri Bernardini Feyge alias

Caricini cle Wratislavia in studio communi Cracoviensi

scriptae 1500. Autor studya niewtpliwie odbywa w Kra-

kowie, tutaj w r. 1499 osign stopie magistra, a w la-

tach 1499—1502 wykada jako extraneus Boecyusza i li-

sty Franciszka Niger. Wzory listów tego Caricinus'a s
nadzwyczaj zajmujce. Bo mimo fikcyi ycie i rzeczy-

wisto codzienna przeziera przez zmylenie co chwil
i przyrzuca peno rysów do znajomoci ówczesnej kultury.

S tam wspomnienia o klsce bukowiskiej i legacyi tu-

reckiej w Krakowie za Jana Olbrachta, jest opis lska,
pochwaa Wrocawia i obywatela tego miasta Jana Hau-

nolta, którego take Sommerfeld starszy wysawia. Dla

Krakowa ma autor bardzo gorce uczucia, wspomina on

puellae mira venustate, zamieszkiwajcych jego mury;

opisuje nam spacery do Mogiy — splendidissima Mo-

gilae arva amoenissimo micantia coenobio, — wród któ-

rych zjadano mleko i skrapiano si mlekiem, a oprócz

tego draniono i zaczepiano pokrzywami. W innym znów
licie mamy wytoczenie skargi na krakowskiego studenta,

który po podejrzanych karczmach si wóczy i raczy,

bardzo rzadko na lekcye uczszcza i bambalionum
mor, w sposób hulaszczy czy bumblerski dnie cae
obcuje z dziewcztami, wszystkie kodeksy zastawiajc

u ydów. Wasne wspomnienia, a moe te wasne, ro-
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mantyczne do Mogiy wycieczki wplót wic autor do

tego zbiorku, tchncego yciem i prawd.
Podobny i w wielu rysach pokrewny zbiór listów

ogosi wtedy znany nam ju medyk Jan Ursinus (Ber),

pochodzcy z Krakowa, który w budzeniu i krzewieniu

humanizmu tak wielk odgrywa rol, a w ówczesnym
ruchu umysów i yciu towarzyskiem pierwszorzdne zaj-

mowa stanowisko. Za pobytu we Woszech korzysta on

z nauk Pomponius'a Laetus, ksztaci si potem w Padwie.

Póniej listem z r. 1493 ofiarowa Kallimachowi i kardy-

naowi Fryderykowi ten owoc modzieczych swych stu-

dyów ...laborum primitias, w których wielostronno umysu
i stosunków modego uczonego wymownie si przebija,

a oprócz tego ywo myli i stylu szczególny wywiera

na czytelnika urok. Wród pokrewnych utworów wspó-
czesnego pimiennictwa naley si temu zbiorkowi Ursyna

wybitne stanowisko. Daleko mniej za to interesu przed-

stawia dzieko Modus Epistolandi Sommerfelda, które

si ukazao w druku zapewne po raz pierwszy w r. 1510 *).

Mamy tu cay szereg listów, w wielkiej czci zmylo-

nych i nie tchncych ani rzeczywistoci ani yciem.

To samo wypadnie powiedzie o trzecim podobnego

rodzaju utworze, który wyszed z pod pióra Jana z Owi-
cimia, Sacranus'a, i po raz pierwszy drukiem ogoszony

zosta zapewne okoo r. 1506/7 2
). Sacranus by uczniem

Filelfa, wyszed wic z dobrej pod tym wanie wzgldem
szkoy, Stanisaw z owicza nazywa go w wydaniu jego

listów z r. 1520 Musarum dux, magister et antesignanus;

a jednak te Muzy Sacranusa przybrane s tu w czci
w redniowieczn jeszcze szat. redniowieczyzna prze-

bija zarazem w przepisach nieco scholastycznie ujtych

i w stylu odlegym od Cyceroskiej potoczystoci. Modus

*) Estreicher, Bibliografia zaznacza to wydanie p. r. 1510, ja

znam wydanie z r. 1513.
s
) Estreicher, Bibliografia przyjmuje dat 1507 r.
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epistolandi Sacranusa by jednak jeszcze za ycia autora

przedmiotem wykadów uniwersyteckich w Krakowie

;

w r. 1506 (lato) objania juz magister Jan ze Szamotu
te listy, w roku 1520 wzi je za podstaw wykadu Sta-

nisaw z owicza, wielbiciel synnego mistrza i wydawca
jego utworów. Podobnego za zaszczytu doczekay si

w r. 1522 listy Ursinusa; Jan z Piotrkowa po rednio-

wiecznym, Arystotelesowskim wykadzie przeszed na-

stpnie do episto Ursinus'a, z pewnoci ku pociesze

wasnej i uczniów.

Tak jak Sacranus mimo swego teologicznego stano-

wiska i nastroju nie szczdzi hodów muzom i bóstwom
nowoczesnym, tak i inny ze starszych mistrzów krakow-

skich, Stanisaw Biel z Nowego Miasta pod Przemy-

lem skada ofiar na tym samym otarzu. Humanista pó-

niejszy, wspomniany Stanisaw z owicza, stawia sobie

za idea w swych deniach wymow (facundia) Sacranu-

sa, elegancy Biela. Mistrz ten zwiedzi zagraniczne szkoy

w Kolonii, Lipsku, Frankfurcie, a potem pojawia si

z przybranem humanistycznem nazwiskiem Albinus w la-

tach 1487—1509 na kartach spisu wykadów artystycznych.

Magistrem zosta krótko przedtem w r. 1485. W latach

pierwszych (1487—1489) objania on Bukoliki, Eneid,

Owidyusza, póniej wykada przewanie dziea Arystote-

lesa. W pocztkach szesnastego stulecia (1502 r.) zosta

doktorem teologii. Bya to osobisto przewanego w obr-

bie uniwersytetu znaczenia. Od roku 1509 pojawiaj si

czsto jego rektoraty a do roku 1532, w którym piasto-

wa t godno po raz dziesity. I w póniejszych latach

zwraca si on ochotnie do ulubionych studia politiora,

o czem wiadczy jego dzieko Exordia epistolarum z roku

1512(13) x
). Po dugim ywocie, umar on jako »Abraham

universitatis« dopiero w r. 1541 2
).

j Znam tylko to dzieko z wzmianki w Bibliografii, znane

biblioteki go nie posiadaj.
s
) Por. Wisocki, Incunabula p. 75.
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Ni przez starszych zadzierzgnit snuli potem gor-

liwie modsi ich nastpcy. Odznaczy si wic na tern

polu Stanisaw z owicza, humanista dziaajcy

w uniwersytecie w latach 1517— 40. W roku 1512

wyda on Epistolae familiares Filelfa: powici to wy-

danie Erazmowi Ciokowi, mecenasowi humanistycznego

ruchu, póniej w r. 1520 ogosi Modus ulubionego mi-

strza Sacranus'a, wreszcie w r. 1521 spisa sam traktat

De arte componendi epistoas z bardzo ywym i cieka-

wym wstpem, do którego jeszcze powrócimy. By on

zarazem doktorem medycyny, a umar w r. 1540 nie po-

stpiwszy poza progi i godno kollegium mniejszego.

Uczniem Biela i spadkobierc jego nauki by dalej u-
kasz z Nowego z Miasta, który w latach 1521—1522

przelotnie si pojawia wród artystycznych nauczycieli.

W r. 1522 wydaje on w Krakowie Compendiosa in mo-

dum construendarum epistolarum manuductio, w której

sawi swego mistrza i cilejszego rodaka i uskara si na

»gotycki jzyk«, t. j. barbarzysk acin swych uczniów.

Poeta z Szwajcaryi przybyy Faber wysawi tu w przy-

danym wierszu Stanisawa Biela, który nabywszy

kultury w Italii i Germanii, teraz w Krakowie rozszerza

swe wiadomoci l

).

Jeeli Dugosz w przedmowie do swego dziea mówi
o wydelikaconym smaku ludzi swego pokolenia, którzy

niczego nie uznaj, tylko wykwintno italsk, to tych

ludzi wielbicych Italicum nitorem za jego czasów z pe-

wnoci jeszcze nie byo wielu. Przypominamy przecie,

e Kadubek w pitnastym wieku uchodzi jeszcze za

wzór stylu i suy za podstaw nauki aciny. Teraz za

to wymagania stay si wiksze i powszechniejsze, a modi

epistolandi wypieray inne modi redniowieczne, grama

-

l

) Ten ukasz krótko naucza w Krakowie. W lib. promot.

(str. 165) dopisano do jego nazwiska: uxorem duxit Sandomiriae,

notarius Lublinensis.
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tyczne modi significandi, pene subtelnoci ad men-

tern Scoti.

Ostatecznie jednak, jeeli chodzio o odnowienie

i wskrzeszenie poprawnej, klasycznej aciny, to do tego

inne, skuteczniejsze mogy prowadzi rodki, a mianowi-

cie zaznajomienie scholarów z zapomnianymi nieco auto-

rami staroytnoci, którzy teraz coraz baczniejsz na sie-

bie zwracali uwag, a w skutek druku stawali si coraz

przystpniejszymi dla szerszych kó wyksztaconych. Walka
z Alexandrem i jego gramatyk bya zapewne potrzebn,

aby usun gogi i zarola, które zachwaciy wstp do

utraconego Raju, przedmiotu humanistycznych marze
i tsknoty. Teraz wic naleao wstpi w jego dziedziny;

tam byy wdziki i dwiki gotowe, które humanici

w swoich podrcznikach sztucznie odtwarza i nalado-

wa usiowali. W dotychczasowym jednak ustroju uni-

wersyteckich wykadów nie byo na to duo miejsca.

Profesorowie starsi mieli obowizkowe lekcye, dotyczce

Arystotelesa i scholastycznych materyi, a scholarze musieli

tych obowizkowych lekcyi przed egzaminami wysucha.
Chyba wic kollegiaci minores, którzy mieli wykada
gramatyk i elokwency, mogli od czasu do czasu uczy
aciny na autorach; autorów dalej mogli objania extranei,

którzy jako modsi nauczyciele wstpowali w progi uni-

wersytetu.

Przez nich te gówna walka pod hasem auctores

przeciw artes redniowiecznym bya prowadzon. Ta wralka

zawrzaa teraz na dobre; ale nawet w rednich wiekach,

w czasach przewaajcej scholastyki zaznaczay si nie-

kiedy silniejsze lub sabsze jej drgania. Bo przecie, eby
tu o epoce Karola Wielkiego nie mówi, ju Jan Saresbe-

riensis stara si w dwunastym wieku wywalczy autorom,

cze i znaczenie, wystpowa przeciw tym, którzy gardz
Cyceronem, a samego sawi Arystotelesa 1

). Jan Saresbe-

a
) Por. o tern Norden, Die antike Kunstprosa (1898) T. 11,713 i nast.

Hist. Uniw. T. II. 15
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riensis wyszed ze szkoy w Chartres, w której naucza
Bernardus Silvester, cenicy tak wysoko pikno formy

klasycznej, i za wczesnego poprzednika sawnego Pe-

trarki uchodzi moe. Póniej, w trzynastym wieku szkoa
w Orleans podniosa znów sztandar autorów przeciw Pa-

ryowi, gównej warowni scholastycyzmu. Ale te lokalne

usiowania i upodobania nie stay si nigdy prdem ogól-

nym. Bo uniwersytety byy waciwym wyrazem kul-

tury i umysowoci rednich wieków i one t umysowo
ksztatoway. A w uniwersytetach redniowiecznych auto-

rzy zawsze bardzo podrzdn odgrywali rol, habebantur

infames, jak si Saresberiensis wyraa i tylko sporadycznie

wielcy pisarze klasyczni, mianowicie Cycero ze swemi re-

torycznemi i filozoficznemi pismami lub Wergiliusz su-

yli za podstaw spekulacyi scholastycznej czy te speku-

lacyjnej gramatyki.

Teraz wic humanizm postanowi to zmieni. Autorzy

klasyczni w wikszej liczbie i to nie tylko dla treci swej

pouczajcej, lecz pod hasem piknoci mieli si dosta

w mury tych redniowiecznych warowni. Ruch, który

poza uniwersytetami si krzewi, chcia zdoby katedry

i z katedry rzuca nowe hasa i nowe zasiewy. Modzi
nauczyciele, zwani czsto poetae albo oratores, wykadami
z dziedziny literatury staroytnej zamierzyli torowa drog
tym kierunkom. Czasami jednak i starszy nauczyciel, ule-

gajc staroytnym Syrenom zapowiada wykad autora,

czasem, jak si poniej przekonamy, odbywszy si prdko
i niedbale z obowizkowym przedmiotem z zakresu Ary-

stotelesa, wypenia reszt godzin lektur klasyka lub

dziea, które znami nowego ruchu na sobie nosio.

W Krakowie okoo roku 1490 znajdujemy do duo
klasycznych wykadów. Pojawiaj si tak Cycero, Wergi-

liusz, Owidyusz, Statius, Horatius, Lucanus, a nawet Juve-

nalis. Potem okoo roku 1494 ruch ten sabnie; nast-

puje jakie omdlenie po pierwszem wybujaniu za pobytu

i w skutek pobytu Celtesa. Lecz od roku 1501 prd ten
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znowu odzyskuje siy, autorzy odtd coraz gciej wyst-
puj na kartach Libri diligentiarum; w r. 1509 pojawia

si po raz pierwszy w spisie wykadów Plautus, w r. 1522

mowa Cycerona, co o tyle wymownym jest znakiem, ze

oracya nie przynosia wiele pouczenia pod wzgldem treci;

a wic interes dla formy decydowa tu w pierwszym rz-
dzie o wyborze wykadu. Jest to zupenie obcem wyo-
braeniom i skonnociom dawniejszym; Cycero jako mó-
wca nie by prawie zupenie znanym w epoce rednio-

wiecza *).

Równoczenie za na nowoczesnych utworach zapra-

wiano scholarów do poprawy stylu i przez nowsze utwory

usiowano w nich budzi zmys i poczucie piknoci. Listy

Franciszka Filelfa poczwszy od roku 1501 pojawiay si
czsto w spisie wykadów, w r. 1520 spotykamy si po

raz pierwszy z nazwiskiem Mantuanusa czyli Spagno-

li'ego, jeneraa Kameduów z Mantui (1448—1518), którego

utwory poetyczne wielkiem wkrótce w uniwersytetach

cieszyy si wziciem. Pokana liczba extranei, t. j. mo-
dych magistrów czepiaa si w tych czasach wszechnicy

zaznaczono to w Liber diligentiarum dla roku 1510 i 1512 2
);

a wanie ten mody zastp podsyca ruch na tern polu.

Skoro tylko znajdziemy w spisie wykadów rzadszego

autora i mniej zwyky przedmiot, moemy prawie z góry

mie pewno, e obra go sobie extraneus. Równoczenie
za od r. 1500 mnoyy si druki krakowskie klasyków,

szczególnie Cycerona. Przedewszystkiem w r. 1507 rzuci

Haller na targ ca wizk dzie Cyceroskich, a odtd
druk ten popiera gorliwie i cigle usiowania i prace

humanistów.

*) Por. Norden 1. c. II, 707, który uzupenia Zieliskiego, Ci-

cero im Wandel der Jahrhunderte (1897) str. 20.

2
) Edidit Wisocki str. 93.

15*
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IX.

«Poeci» w Krakowie. — Pawe z Krosna. — Jan z Wilicy. —
Rudolf Agricola Junior i najazd Szwajcarów na Kraków w latach

1510—20. — Dom i rodzina Watfów. — Dziaalno Agricoli. —
Jego uczniowie. — Walenty Eck. — Johannes Hadus, typ wdro-
wnego, niespokojnego humanisty. — Powtórny pobyt Agricoli w Kra-

kowie. — Dom jego staje si znów ogniskiem nauki i ycia. — Bi-

skupi jego mecenasami. — Anglik Leonard Coxus i Erasmus Lico-

rianus.

W pocztkach szesnastego wieku pojawiaj si raz

wraz w spisach magistrów wykadajcych w uniwersy-

tecie krakowskim mistrzowie wyszczególniani humanisty-

czn nazw »poeta«. Wyraz ten uyty w duchu epoki

odrodzenia oznacza ludzi, przejtych uwielbieniem dla

piknoci mowy i wymowy staroytnych, apostoów huma-

nizmu.

Z szeregu tych »poetów«, którzy si przyczynili sta-

nowczo do rozszerzenia humanizmu czyli litterae politio-

res w Polsce, kilku zasuguje na blisze poznanie. Na
czele wypada postawi synnego pisarza aciskiego P a-

wa z Krosna. Wr. 1500 przychodzi on do uniwersy-

tetu krakowskiego ze stopniem bakaarza w Gryfii osi-

gnitym, w r. 1506 zostaje w Krakowie magistrem. Od
roku 1507 dziaa nastpnie w uniwersytecie z przerwami 1

)

a do roku 1516, jako extraneus a póniej Collegiatus

minor, bo wyej nie postpi, objania przewanie poetów

aciskich Klaudyana, Lukana, Owidyusza, Persiusza

i Wergiliusza, a w penych zapau prozaicznych i wier-

szowych admonicyach do modziey stara si wznieci

l

) Jedzi czsto na Wgry, dokd midzy innymi zaprasza

go Stanisaw Turzo, biskup Waradinu. Ma na Wgrzech capella

sua, dokd n. p. w r. 1514 si udaje. Acta Rectoralia n. 2259.
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interes dla klasyków i dla swoich wykadów x
). Równo-

czenie wychodz jego poetyckie utwory, sawice chwa
i czyny króla Zygmunta. Wystawiamy sobie, jaki wpyw
i jakie wraenie wywieray lekcye tego ma, który

sam bdc poet utwory poezyi klasycznej przedstawia

swoim suchaczom. Równoczenie towarzysz jego po pió-

rze i natchnieniu drugi poeta aciski owej epoki, autor

pieni o wojnie pruskiej Jan z Wilicy, w latach 1510—
1512 przelotnie jako extraneus wród magistrów uni-

wersytetu zabysn.
Kiedy Pawe z Krosna w roku 1517 umar 2

), nie

dozwolili humanici, aby stanowisko tak godnie przez

niego zajmowane dugo leao odogiem. Spucizn za
po nim i obowizki najprdzej móg obj kto z jego

suchaczów i uczniów, których liczy niemao. Znalaz si
te wród nich jeden szczególnie wybitny czowiek, uy-
wajcy ju w tych czasach znacznego i zasuonego roz-

gosu.

Rudolf Agricola modszy by jednym z tych

licznych Szwajcarów, których sawa krakowskiego uni-

wersytetu zwabia wtedy do Polski. Wspominalimy ju
nieraz ten napyw obcych przybyszów z Zachodu. Z kraca
niemieckiego wiata, z Alzacyi, dyli oni do Krakowa,

równie ze Szwajcaryi i z ssiedniej Bawaryi; Norymberga

i Wrocaw byy etapami na drodze handlowej do Polski;

handel wskazywa kierunek, a tym samym szlakiem spie-

szyli prócz tego inni ludzie, wyszemi gnani pobudkami.

') Musia take objania w Krakowie Seneki tragedye (Car-

mina ed. Kruczkiewicz str. XI i XII), Terencyusza, Valerius'a Maxi-

mus, Apulejusza, Cycerona, bo rkopis bibliot. uniw. w Wrocawiu
IV. F. 36 zawiera wstpy do tych wykadów (Por. Jezienicki w Ar-

chiwum do dziejów literatury IX str. 277). Odbyway si takie wy-
kady poza uniwersytetem w bursach i gdzieindziej.

2
) Z jego biblioteki przeszo do libraryi krakowskiej duo ksig

jak Lucanus, Persius, Plautus, Propertius, Livius, Statius. Por. Wi-
socki, Incunabula 272—3.
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Wród mieszczastwa krakowskiego tej epoki ludzie

alzackiego pochodzenia wybitne zajli stanowisko, eby
tu wspomnie Betmanów, Szyllingów, Decyuszów z Wis-

semburga, wreszcie Bonerów z Landau. Historyk Decius

wspomina, e w latach 1440—1507 a osiemnastu emi-

grantów z samego Wissemburga osiedlio si w polskiej

stolicy, napyw scholarów z Alzacyi by równoczenie

cigle silnym 1
). W pierwszych dziesitkach szesnastego

wieku niemieckie te ywioy wielk jeszcze si ciesz

przewag i powag, a wród nich zaznacza si wtedy

liczny poczet Szwajcarów. Istnia bowiem wtedy w Kra-

kowie wielki dom handlowy Wattów z St. Gallen. Ro-

dzina to bya przedsibiorcza i zdolna; jeden z jej czon-

ków Joachim zwany Vadianus zosta profesorem uniwer-

sytetu w Wiedniu (1502— 1518 r.), odznacza si swoj
wszechstronnoci i syn jako polyhistor; to te w ro-

zwoju humanizmu stanowcz tam odegra rol. W Kra-

kowie znów bracia jego, jak Hektor, handlem szerzyli

kultur; pótna z St. Gallen byy wtedy szczególnie po-

szukiwane. Równoczenie za w Poznaniu dziaa w tym

samym kierunku Konrad Watt. Na czele gównego domu
krakowskiego stan Jakób Sutor jako negotiationis mer-

catoriae Vadianorum praefectus 2
), a dom ten by podpor,

przystani i ogniskiem dla immigracyi szwajcarskiej do

Krakowa; w krótkim czasie sta si on zapewne nie

tylko rodowiskiem towarów, lecz i idei przynoszonych

na Wschód daleki.

Tak jak w r. 1490 i nastpnym dziesitku zaroio

si w Krakowie od niemieckich przybyszów, podobnie

wyszczególniaj si tym napywem lata 1510—1520. Wtedy
to bowiem odby si ostatni, liczny najazd obcych ywio-
ów na Polsk; Szwajcarya i ssiednie dziedziny dostar-

*) Morawski. Z dziejów odrodzenia str. 4.

2
) Die Vadianische Briefsammlung I, II, III, St. Gallen 1890—97.

Por. n. 151.
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czyy mu najwicej zasiku. Wyróniy si mianowicie

w tej emigracyi miasta w okolicy Bodensee pooone,

t. zw. dyecezya konstancyeska, sama wic Konstancya,

Schaffhausen, Winterthur i Lindau, St. Gallen i Altstetten,

dalej Bodmann, wreszcie Wasserburg nad jeziorem Bocle-

skiem. Jaki prd pchajcy na wschód opanowa wtedy

wyranie t okolic; dom Wattów i sawa krakowskiej

szkoy przyczyniay si w równym stopniu do tego ruchu.

Ju w roku 1450 zapisuje si ucze z St. Gallen w po-

czet krakowskich uczniów, niejaki Micha Fogelwager

z rodziny póniej w Krakowie osiadej, od roku 1490

czciej w matrykule znacz si szwajcarscy przybysze;

potem, lata 1510, 1511, 1512, 1513 wybitnie pod tym wzgl-
dem si wyróniaj. Jan Haller, pochodzcy moe równie

ze szwajcarskiej rodziny, która zamieszkaa w Rotten-

burgu, drukowa wtedy ksigi w Krakowie, a papier tym-

czasem wyrabia w Mogile » Master Bernhartth (Jocklin)

papyrmacher zcu dem Mugell bi Kracenn« , rodem

z Ktissnach 1
).

W r. 1510 przyby tedy na uniwersytet krakowski

Rudolphus Johannis de Constancia, zwany Agri-

cola iunior, pochodzcy z Wasserburga, jak to widnieje

w nazwisku jego brata, który si zapisa w Krakowie

w r. 1512 jako Joannes Joannis de Vasserborg. Nosi on

to samo humanistyczne miano, co wielki jego poprzednik

na polu humanistycznego odrodzenia, groningski Rudolf

Agricola; zreszt nie ma z nim nic wspólnego, chyba po-

krewno de i zamiowa. Mniej rozgony od swego

imiennika pooy on jednak okoo rozbudzenia humani-

zmu na Wschodzie ogromne zasugi. Przed pobytem w Kra-

kowie zakosztowa ju by rozlicznych wpywów i nauk;

by w r. 1507 lub 1508 w Lipsku, nastpnie przez Wro-

caw, gdzie obcowa z wielkim poplecznikiem krakowskiej

szkoy, Wawrzycem Corvinus skierowa swe kroki ku

l
) Por. Die Yadianische Briefsammlung II n. 220 (z r. 1520).
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sawnej Jagielloskiej wszechnicy. Postanowi on tu uczy
si i naucza zarazem. Póniej wymienia z wdziczno-

ci jako mistrzów swoich Konstantego Clariti i Jana Arna-

tusa Sycylijczyka; wszed prócz tego w jakie blisze sto-

sunki z ksigarzem; krakowskim Marcus (Scharffenberg),

u którego w r. 1511 mieszka *), w tym samym ju jednak

roku datuje swe listy ex contubernio Germanorum 2
).

cilejszy zwizek poczy go niebawem z Pawem z Kro-

sna, który w uniwersytecie swym talentem i wykadami
o klasycznych poetach zajania. Pierwszy te swój wi-
kszy utwór poetyczny, elegi o witym Kazimierzu, po-

wici Agricola ju w r. 1511 temu swojemu mistrzowi.

Poszy za tern inne publikacye, przewanie o praktycznym,

dydaktycznym celu, reprodukcye autorów i podrczników,

które miay suy do szerzenia humanizmu. Chocia Agri-

cola nie mia adnego oficyalnego stanowiska,— bo sto-

pie bakaarza, osignity w r. 1511 nie uprawnia do

wielkich rzeczy— , widzimy jednak, e ju w tych czasach

miewa wykady w Krakowie 3
). Zapewne bursa niemiecka

bya aren jego dziaania. Liczni uczniowie, mianowicie

ze Szwajcaryi, skupili si wkrótce okoo jego osoby; ju
w roku 1511 by jego »alumnus« Sebastyan Grubel z St.

Gallen, poeta i póniejszy predykant w Berg 4
), dalej Be-

nedykt Burgauer, który by nastpnie pomocnikiem i stron-

nikiem Joachima Vadianusa w dziele reformacyi w St.

Gallen 5
); w roku 1511 zapisa si w poczet uczniów kra-

kowskich Walenty Eck de Lindau, synny póniej poeta

i humanista, w roku 1512 Johannes de Bodma, zapewne

Wolfflin, w r. 1514 Ludwik Óchslin ze Schaffhausen, za-

woany muzyk. Ci dwaj ostatni próbowali te si swoich

1

)
Die Vad. Briefsammlung, Nachtrage 3.

2

)
Ibid. I, n. 10.

3

)
Bauch — Rud. Agricola Junior Breslau 1892 str. 9.

*) Vad. Briefsammlung n. 11.

b
) Ibid. n. 22.
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na polu poezyi 1
). Na razie pozosta jednak Agricola w Kra-

kowie tylko do r. 1514; potem poszed do Wgier, folgu-

jc wdrownemu usposobieniu, nastpnie za na lat kilka

do Wiednia.

Wr
Krakowie tymczasem nie brako mu zastpców.

Najznakomitszym jego uczniem by wspomniany Wa-
lenty Eck z Lindau w Szwajcaryi, zwany od miasta ro-

dzinnego Lindanus albo Philyropolitanus 2
). Osoba, a za-

pewne i namowa Agricoli pocigna go do Krakowa;

w r. 1513 osign tu stopie bakaarza, a poprzestawszy

na tym stopniu odway si niebawem na nauczanie

drugich. Pozosta on w Krakowie moe do roku 1516;

w tym przecigu czasu czynnym by jako poeta, piszc

pieni pochwalne, w których przedewszystkiem celowa,

a z drugiej strony rozwin ruchliw nauczycielsk dzia-

alno obok mistrza Agricoli i po tego odejciu. Con-

tubernium Germanorum suyo mu za pole dziaania.

Std dedykowa dzieko De arte versificandi opiekunowi

swemu i sekretarzowi królewskiemu Justusowi DeciusowT
i;

napisa je za w tym celu, aby scholarze, którym dotd
dyktowa musia przepisy, mieli w tej ksieczce przewo-

dnika uatwiajcego nauk 3
). Do pracy tej uczniowie,

podziwiajcy mistrza, doczyli wiersze pochwalne i hody,

midzy innymi jaki Balthasar Latistomus z Lublina i Ge-

orgius Logus ze widnicy, synny humanistyczny poeta,

który zapewne w roku 1514 (lato) zapisa si w metryce

krakowskiej 4
). Krótko potem Walenty Eck pody do Tu-

rzonów na Wgry i odtd midzy Wgry i Kraków roz-

dzieli swoj podn twórczo i dziaalno 5
).

a
) Wiersz pierwszego Joli. Lupulus Bodmanensis znajduje si

w Eck'a Panegyricus in laudem Augustini Moravi; wiersz drugiego

w" Eck'a: de arte versificandi z r. 1515.

2
)
Wiszniewski, Hist. lit. VI, 333.

3
)
De arte versificandi Crac. Ungler 1515.

4
)
Bauch, Georgius Logus, Breslau 1896 str. 2.

5
) Por. Wiszniewski 1. c. i Wisocki Liber dilig. Praefatio str. X.



234 KSIGA III. ROZDZIA III.

Tymczasem za zawita wtedy do Krakowa czowiek,

który jest znów typem wybitnym wdrownego, niespo-

kojnego, kótliwego humanisty z wszystkiemi jego przy-

warami i z ca bezczelnoci. By nim Jan Hadus
albo Hadelius, pochodzcy z pónocnych Niemiec, kraju

Hadeln midzy ujciem rzek Elby i Wesery. Po licznych pe-

regrynacyach zabka si on take do Krakowa; studyowa
poprzednio w Lipsku, poszed w r. 1508 do Wittemberga,

w r. 1513 do Frankfurtu nad Odr, w nastpnym roku prze-

niós si do Gryfii, wreszcie w r. 1515 do Rostocku.W dwóch
ostatnich uniwersytetach wystpowa Hadus i dziaa jako

poeta uniwersytecki, ucierajc si z przeciwnikami huma-

nizmu, których smaga nielitociwymi razami. Nigdzie je-

dnak nie zagrza miejsca, a odjedajc wypuszcza strzay

Parta raz na wrogów gryfijskich, to znów na swego prze-

ciwnika Henryka Cother w Rostocku. Miostki bardzo zmy-

sowe z jak piknoci Pónocy, Zofi, wiziy go wpraw-

dzie w Rostocku, lecz nie zdoay jednak na dugo usidli 1
).

W roku 1516 wybra si on tedy drog na Frankfurt nad

Odr do Krakowa i w padzierniku zapisa si w metryce

Jagielloskiej wszechnicy.

Wystpy jego w Krakowie s typowymi dla kadego
nieomal wdrownego humanisty 2

). Przyby on do Kra-

kowa pod zemi auspicyami; zaraza, która go niepokoia

ju w Frankfurcie nad Odr, dognaa go take w Kra-

kowie. Zamieszka on tu w bursie wgierskiej 3
). Przyszed

za do Krakowa, aby si uczy, midzy innemi medycyny,

i aby naucza innych

ut discamue artes ut doceamue bonas.

Na sposób wic humanistyczny poetycznem intimatum za-

x
) Por. artyku Bauch'a w Geigera Vierteljahrsschrift fur Cul-

tur und Litteratur der Renaissance (1886) I, 206.

2
)
Znamy je z Jani Hadelii elegiarum liber I (Viennae 1518,

egzemplarz bibliot. uniw. w Wrocawiu).
3

) Bauch 1. c. 221.
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prasza do siebie studentów, w wierszach ad Oacovianum
scholasticum. Zapowiada tak wykad o Ibis Owidyusza;

wiemy, e przed 20-tym lipca r. 1517 objania Metamor-

fozy '). Ale takie wykady po bursach nie zapewniay spo-

kojnego ycia. Chciaby on tedy jakiego poparcia i wspar-

cia, jakiego praemium ze strony uniwersytetu i zwraca

si dlatego z prob o pomoc do rektora w póroczu zi-

mowem 1516/17 Jana Przyjaciela (Amicinus), zarazem su-

fragana krakowskiego

Fac mihi constituant pro magno parva labore

Praemia;

puka potem do Dominika z Seczemina, dr. kanonów i ka-

nonika gnienieskiego, alc si na bied, która mu na-

wet doktora w chorobie przyzwa nie pozwala. Ale za-

biegi te byy w wielkiej czci próne. A choroby tym-

czasem cigle go trapiy; Jan Smigellius czy Smygiet tro-

ch go wprawdzie skrzepi; Hadus sawi za t zasug
prócz tego Jana Rosbach, Sasa i krakowskiego doktora.

Ale ucze jego ulubiony Frolicus Priscius umar mu przed-

wczenie, a i on sam w wierszu ad Viennensem schola-

sticum uskara si, e
Cracoviae nec vivus eram nec mortuus

Dawny mionik Zofii z Rostocku tskni teraz na Wscho-

dzie za bohdank i przyczyn swego niedomagania upa-

trywa w nimia continentia, o któr wanie Kraków go

przyprawi. Postanowi on wic niebawem w Wiedniu na

t chorob si leczy. Jak wszyscy niemal humanici obcy

w Krakowie, poczwszy od Kallimacha, ubiera si i Hadus

w szat wygnaca wród Scytów, wspomina Tomi Owi-

dyuszowskie.

Nil mihi Crocca places,

nie podoba mu si Kraków i dlatego, e po polsku nie

umia i przy wszelkich zakupnach opaca musia towar

') Acta rectoralia n. 2437.



236 KSIGA III. ROZDZIA III.

i sw niewiadomo zarazem 1
). Nastpi wic wyjazd, czy

ucieczka humanistyczna, podobna do Celtesowej i tylu

innych, z towarzyszeniem inwektyw na znienawidzone

miasto.

Ergo invisa deis,, sacris invisa poetis,

Barbara, cana, rudis, dura, superba vale,

a przez lawin tych epitetów przeglda mu ju uroczy

Wiede

Illustrem, pulchram lepidamue videbo Viennam.

Rzeczywicie lepiej mu w Wiedniu pod kadym powio-

do si wzgldem. Doczeka si tu ju w r. 1517 wieca
poetyckiego i dobrego przyjcia wród tamtejszych huma-

nistów. Ale mimo tego i tutaj dugo nie spocz, bo zmys
wdrowny popchn go ju po roku 1518 do Italii, gdzie

yjc wród humanistów tamtejszych skada pody swej

Muzy w synnych Coryciana, najwczeniejszym almanachu

Muz, w Rzymie powstaym.
Tymczasem do Krakowa przyszy niebawem z Wie-

dnia posuchy o powodzeniach Hadusa. Gniewano si na

to i alono na inwektywy, któremi Kraków oczerni. W li-

stopadzie roku 1518 pisa Melchior Watt do Joachima Wa-
dyana, e Krakowianie napisali co przeciw Hadelius'owi 2

).

W rzeczywistoci wystpi jako mciciel Krakowa Kasper

Ursinus Velius ze swoj urbis Cracoviae defensio, sawic
Kraków jako siedzib ksit tronu i ducha 8

). Napitno-

wa on Hadusa, jako czowieka, który miejsca, w których

dozna askawego przyjcia, zwyk kala wierszami i upo-

x
) Ad Jo. Amicinum:

Quidquid omit, levius Sarmata semper emit,

Causa patet, vestram (nec mirum) nescio linguam.

Miejsce znamienne dla stosunków kupieckich ówczesnego Krakowa.
2

)
Vadian. Briefs. Nachtrage III, n. 37.

3
)
Przyczona do Oratio de fel. electione Ferdinandi, Cracoviae

1531. (Znam egzemplarz wied. bibliot. cesarskiej).
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min Wiedeczyków, aby wóczg wygnali co prdzej

ze swego miasta.

Sedibus erronem pelle Vienna tuis.

Kiedy za Hadus odjeda czy ucieka do Wiednia,

wraca do Krakowa czowiek, który tu ju kilka lat na

usilnej spdzi by pracy, a teraz znowu chcia szczcia

spróbowa na Pónocy, wspomniany Rudolf Agricola. Nie

wiemy, co go ostatecznie do tego kroku skonio, aby opu-

ciwszy Wiede i jego humanistyczne koa pody z po-

wrotem do pónocnego Tomi. Prawdopodobnie byy tu

w grze jakie zaproszenia i obietnice mecenasów polskich,

które jednak nie od razu w ycie weszy i nie od razu

utwierdziy nowe Agricoli na Pónocy stanowisko. Powró-

ci on do Krakowa zapewne pod koniec r. 1517 i zamie-

szka teraz w domu prywatnym obok domu Hektora von

Watt 1
). Nie bdziemy tu szczegóowo opisywali dalszych

jego krakowskich kolei w nastpnych kilku latach, osta-

tnich jego ycia. Uwydatnimy tylko rysy szczególnie zna-

mienne. Mieszkanie jego stao si znowu ogniskiem umy-

sowego ruchu, przystani dla humanistów, przedewszyst-

kiem szwajcarskich. Agricola otwiera znów dla nich po-

dwoje i nawet kiesze, uycza im czsto dachu i utrzy-

mania. Sam pisze 25-go sierpnia r. 1519 do Wadyana 2
),

e wszyscy przybysze ze Szwajcaryi jego szukaj. »Niech-

bym, dodaje, móg w równej mierze im wszystkim by
pomocnym, tak jak im wszystkim dobrze ycz.« Utrzy-

mywa on przy sobie na koszt wasny Andrzeja Eck'a, brata

Walentego, a ucznia Wadyana 3
),
prócz tego Jana Zinck i Lu-

dwika Ochslin. Bywa z tymi uczniami w domu Sutora; sto-

sunki zWattami, z Bonerami, Bethmanami, Salomonami i De-

cyuszem uprzyjemniay mu ycie. Seweryna Bonera i Jana

*) Bauch, Ruclolphus Agricola, 2
2

) Vad. Briefs. n. 165.
3

)
Ibid. Nachtrage 49.
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Bethmana sawi on jako mecenasów, z Salomonami sie-

dzia przed dziesiciu laty na jednej awie i zachowa dla

nich przyja na ycie x
). W pocztku r. 1519 zawrzao

w tej kolonii szwajcarskiej szczególne ycie, skoro tu za-

wita najsynniejszy humanista szwajcarski Joachim Va-

dianus, który opuciwszy Wiede postanowi powróci do

swojej ojczyzny. Zwiedzano wtedy w liczniejszem towa-

rzystwie kopalnie wielickie 2
), a wród zabaw muzyka

wielk odgrywaa rol; Sebastyan Steinhofer z Hall, wielce

do Agrikoli przywizany ucze i magister krakowski z r.

1520 zachwyca w domu Wietora i innych, zebranych

suchaczów swoim piewem 3
).

Ale mimo yczliwoci bogatych mieszczan, mimo zna-

jomoci i zayoci z sekretarzami królewskimi Decyu-

szem i Dantyszkiem, mimo askawoci znakomitego ma
stanu, wykwintnie wyksztaconego wojewody krakowskiego

Krzysztofa Szydowieckiego 4
) i teraz nie zyska Agricola

przyduej staego gruntu pod nogami i staej dla dzia-

alnoci podstawy. Rok 1518 by wietnym w Krakowie.

Wesele królewskie z Bon Sforza urozmaiconem zostao

zupenym agonem Muz, igrzyskami, w których humanici
epitalamiami swojemi szli w zawody o zwycistwo sowa
i pieni. Powrócimy do tego póniej. Cae zastpy Wo-
chów przyszy wtedy do Krakowa; odbio si to o tyle

na yciu Agricoli, e zosta nauczycielem paziów woskich
królowej Bony, którym ju w r. 1518 powici swe wy-

danie dzieka Jana z Gogowa p. t. Phisionomia. Ale on

marzy przecie o szerszej, uniwersyteckiej dziaalnoci.

Mówilimy, e za poprzednim swym w Krakowie
pobytem wykada w bursie niemieckiej, uczy prywatnie

i publicznie; do uniwersytetu si nie dosta, bo by tylko

J

) Por. Passio dominica Crac. 1520.
2

)
Morawski, Z dziejów odrodzenia (1884) str. 6.

3
)
Vad. Briefs. n. 216.

4
)
Powici mu Agricola w r. 1519 swój hyranus de divo

Stanislao.
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»poet«, a mimo twierdzenia humanistów tytu ten nie

równoway stopnia magistra. I teraz prawa jego si nie

poprawiy i miejsca w uniwersytecie dla nie byo. Zna-

laza si przecie aska i mecenasi, którzy postanowili go

mimo tych trudnoci do uniwersytetu wprowadzi. Byli

nimi biskupi polscy, popierajcy humanizm z szerokim

umysem i sercem. 30-go kwietnia r. 1518 wspomina Agri-

cola po raz pierwszy o stypendyum od biskupów spodzie-

wanem, póniej nazywa si: episcoporum stipendiatus 1
).

Biskupi wic zapewnili mu zapat i wyrobili lectorium

w Collegium, a postpili tak zapewne z mioci dla sprawy

i ofiarnoci dla jej powodzenia. Póniej, w r. 1542 na sy-

nodzie piotrkowskim znowu polscy biskupi zobowizali

si i obiecali, e wypac pewn sum, aby dochody lek-

torów pomnoy i powoa skdind legist i dwóch pro-

fessorów »litterarum humanarum« 2
). W roku 1518 wy-

pyno co podobnego z cichszego porozumienia kilku

ksit Kocioa; ludzie, jak Jan Lubraski, biskup pozna-

ski, Maciej Drzewicki, biskup wocawski, Piotr Tomicki,

biskup przemyski i Jan Konarski, biskup krakowski, chcieli

krakowsk szko poprze i przyspieszy jej odrodzenie,

a pozyskanie takiej siy jak Rudolf Agricola wydawao
im si stosownym do tego celu rodkiem. Czowiek wic
bez tytuu magistra wszed jako poeta do kollegium, a ra-

czej przyczepionym zosta u tego kollegium, aby tu wy-

kada bonas litteras. Podpisuje si on odtd lector ordi-

narius Cracoviensis 3
) i zaczyna rzeczywicie w kollegium

wykada, w roku 1518 i 1519 objania Fasti Owidyusza,

w nastpnym satyry Horacyusza. Cel wic tylu humani-

stów i jego samego by osignitym; uniwersytet ukorzy

si przed poet, a raczej przed nowemi hasami. Nieba-

wem jednak zaczy si dla Agricoli wyania ciemniejsze

*) Vad. Briefsammlung n. 120 i n. 150.

2
)
Archiwum komisyi prawn. T. I str. 400.

3

)
Vad. Briefs, n. 142.
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strony nowo osignitego stanowiska. Bo biskupi pacili

mao, obiecywali i nie dotrzymywali przyrzecze. Ju
w roku 1519 pisa on w sierpniu: episcopi mei magni
sunt pollicitatores et piane frigescunt 1

). Skargi te na nie-

sowno pojawiay si odtd cigle. Agricola zrywa si
czstokro ze swego miejsca; raz biskup Lubraski, to

znowu Drzewicki ncili go jednak czy udzili nowemi obie-

tnicami. W grudniu roku 1520 pisa znowu o swych tru-

dach i zudach: Polacy robi duo, wspaniaych obietnic;

ledwie ich jednak na odzie mi starczy 2
). Do materyalnych

zawodów przyszy inne niezadowolenia powody: niezdro-

wy klimat Krakowa, na który ali si Andrzej Eck twier-

dzc, e tu » wszystkie ywioy zatrute«; brak scholarów,

przerzedzonych wskutek wojny i chorób, wreszcie budzca
si niech wród Krakowian do obcych, niemieckich y-
wioów 3

). Postanowi on wic za kad cen std wyje-

cha; chcia wróci do Szwajcaryi, pody do Wittemberga

lub Lipska. Zapada czsto na zdrowiu i to przyczynio

si take do czarnych myli i uprzedze: w kocu te
wyrzeka cigle na Sarmacy i nazywa Polaków omnium
mortalium superbissimos inconstantissimosue 4

). Nie da-

nem mu jednak byo plan wykona; w marcu roku 1521

dognaa go mier na Pónocy. Przywizany do niego

magister Sebastyan Steinhoffer, muzyk, donosi o tern Wa-
dyanusowi, mówic z politowaniem o wielkiej biedzie,

w której go zgon zaskoczy. Sutym pogrzebem chciano

powetowa niedostatki ycia; pitego marca pochowanym
on zosta u Franciszkanów wród udziau uniwersytetu

i licznie zebranego duchowiestwa 5
).

a
) Ib. n. 165.

2
j Ibid. 225.

3
)

Ib. n. 165. (Eckius omnia Cracoviae esse elementa infecta

dicere solet). 225. 216.
4

)
Ibid. n. 196.

6
) Ibid. n. 248. — W roku jego mierci pojawia si na krótko

w Krakowie Filip Gundel z Passau w Bawaryi, take poeta, prof.
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Uczony nie zbyt twórczy, by on jednak wielkim pra-

cownikiem i wielk liczb swych druków i wyda przy-

czyni si stanowczo do utwierdzenia humanizmu w Polsce;

z Krakowem czyo g'o tysic wzów modoci, mskiego
wieku, ycia i nauki. Chcia on te wzy w kocu rozer-

wa, lecz daremnie.

Obok niego i po nim wystpuje na katedrze uniwer-

sytetu inny poeta, take przybysz, z odleglejszej jeszcze

Pónocy, Anglik Leonard Coxe x
). Zawita on do Krakowa

jako czowiek dojrzay i juz rozgony i zapisawszy si

do matrykuy zaleci si uniwersytetowi dug mow: De
laudibus celeberrimae Cracov. academiae, wygoszon 6-go

grudnia r. 1518. Wtpliwem jest jednak, czy mia odpowie-

dnie stopnie, aby si dosta do pocztu uczcych magistrów.

Moe znów by tylko »poet«, a aska potna Decyusza

i innych otwara mu dopiero bramy kollegium, jak biskupi

wprowadzili do niej Agricol. Pochodzi on z Monmouth-

shire w dyecezyi linkolnskiej, a ycie spdzi na tuaczce,

która go midzy innemi zawioda do Polski; w r. 1518

i 1519 wykada w Krakowie Liwiusza, Kwintyliana i li-

sty w. Hieronima, w latach 1525 i 1526 Cycerona, Wer-

giliusza i Kwintyliana. W tym ostatnim roku uwika si

w jaki proces przed sdem rektorskim. Nieznany nam
bliej poeta Erazm Licorianus 2

), moe ziomek Leonarda,

zaskary go bowiem przed sdem rektorskim o to,

poetyki i elokwencyi we Wiedniu; ju w roku 1522 powróci on

jednak do Wiednia.
J

) Por. o nim Morawski, Z dziejów odrodzenia (1884) str. 7

i nast.
3

) Zapisany on w metryce krak. w lecie 1525: Erasmus Jo-

hannis Oempedophillus Lycorianus dioc. Salisburgensis, poeta t. s. —
Osobisto to dla mnie dotd zagadkowa. Nie umiabym na pewne
twierdzi, e to Anglik. Pan Sidney Lee, zapytany w tej mierze, od-

powiedzia mi, e go nie zna, nadmieniajc, i »Erasmus is a most

unusual name for an Englishman in the 16 century«.

Hist. Uniw. T. II.
-j^g
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e jaki paszkwil przybi na drzwiach kollegium i e
w lekcyach publicznych owego poet wyszydza. Leonard

Coxus zastawi si natenczas powag biskupa przemy-

skiego Krzyckiego, który rzekomo do tych wyszydza go

nakoni 1
). Sprawa ta i osoby nie s bliej nam znanemi.

Jeeli jednak sobie przypomnimy, e w pocztku roku

1526 powróci bratanek arcybiskupa gnienieskiego Jan

aski z Zachodu, e przywióz z sob poet Anianusa

i e niebawem zawrzaa walka na pióra midzy Tomic-

kim i jego poplecznikami z jednej strony, a rodzin a-
skich, »którzy zawicili Tomickiemu znaczenia« 2

), to wyda
si prawdopodobnem, e i ten Erasmus Licorianus by
wczeniejszym ju gociem askich w Polsce, za których

chwa podobnie jak Anianus walczy epigramatami; Co-

xus tymczasem z poduszczenia siostrzeca Tomickiego An-

drzeja Krzyckiego równie mu odpowiada zoliwie.

Po wystpach w uniwersytecie pojawia si ten An-

glik Coxus w roli mentora — adolescentiae formator —
modego Andrzeja Zebrzydowskiego i w roku 1527 bawi

z przyszym biskupem w Paryu; syszymy wreszcie, e
umar w r. 1549 w swojej brytaskiej ojczynie. By to

czowiek szerszego wyksztacenia, znawca Cycerona i Ho-

racyusza, a nalea do ostatnich wdrownych humanistów,

którzy na przeomie dwóch wieków tak nawa na uni-

wersytet krakowski zjechali. ledzilimy ich od Kallima-

cha poczwszy, badalimy kadego przybysza, jaki z sob
przynosi posiew na polsk niw. Fala po fali bia o brzeg

Polski, a humanici miejscowi czekali, aby im wyrzucia

wreszcie Afrodyt, staroytn Anadyomene, któr rednie

wieki tak dugo na dnie toni wiziy.

l
) Acta rectoralia n. 2869.

') Por. o tern moj uwag do Carmina Cricii p. 15(3.
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X.

Greczyzna. — Mao znana w rednich wiekach. —W drugiej poo-
wie XV-go wieku budzi si dla niej interes we Woszech. — Aldus

Manutius. — Ruch ten przenosi si w pocztku szesnastego wieku
na Pónoc. — Erfurt, Wittenberg i Lipsk. — Greczyzna w Krakowie. —
Joannes Sylvius. — Constanzo Clariti. — Znajomo greczyzny z Kra-
kowa szerzy si na Pónocy. — Caspar Ursinus Velius. — Wacaw
z Hirschberg'a. — Jerzy z Lignicy Libanus. — Greczyzna wród walki

zdobywa sobie uniwersytet od r. 1520.

Jzyk hebrajski. — Tomicki Piotr. — Znajomo tego jzyka na Za-

chodzie. — Johannes van den Campen. — Waleryan Pernus.

Przez chwasty i gogi póniejszej aciny przedarto

si wic do pierwowzorów klasycznych. W umysach y-
wszych i bujniejszych musiay std wzrasta pragnienia,

aby na wszystkich polach dociera do róde, do gbi
i istoty myli, która dotychczas w przybranej i czsto le
przykrojonej szacie wiat obiegaa i karmia. Greczyzna

i greccy autorowie zaczli coraz czciej wychyla si
z mgy gstej i ciemnej, a oczy tskne humanistów spo-

glday na tych ojców nauki i na te dzieci piknoci z czci

i podziwem; zamierzano wreszcie roztworzy ksigi, na

których zaciyo zapomnienie i tylu wieków niewia-

domo.
W rednich wiekach znajomo greczyzny bya wy-

jtkowym objawem. Petrarka liczy w r. 1360 Wochów,
którzyby umieli po grecku i doliczy si trzech lub czte-

rech we Florencyi, jednego w Bolonii, dwóch we Wero-
nie, jednego w Sulmonie, jednego w Mantui; w Rzymie
nie znalaz nikogo. W cigu wieku pitnastego zmieniy
si te stosunki na lepsze; sobory zetkny ludzi ze wiatem
greckim, upadek Konstantynopola nie tyle przez ucieczk

Greków odbi si znacznym wpywem na Zachodzie, jak

raczej przez to, e uwaga chrzecijastwa ku Wschodowi
i uciskowi greckiego wiata odtd si zwrócia. A papie

16*
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Mikoaj V-ty popar niebawem greckie studya ca prze-

wag podniosego swego umysu i znaczenia 1
). Wochy

stay si te w drugiej poowie pitnastego wieku ogni-

skiem znajomoci greczyzny, która z biegiem czasu za-

cza take przeziera niemiao na Pónoc. Szczególnie

znaczy si to od czasów, gdy sawny ksigarz Aldus Ma-

nutius w kocu stulecia w drukarni swojej pocz odbi-

ja pierwsze edycye wielkich greckich autorów. Drukarnia

Aldus'a zabysa wtedy nieomal jako centrum intellektu-

alne Europy, a wród zasug ogromnych zaoyciela nie

najmniejsz bya ta, i sta si on twórc greckiej typo-

grafii. Autor pónocny wspóczesny nazywa go szumnem
mianem: graecanicae antiuitatis restaurator; przekonamy

si wkrótce, e i wzgldem Polski odegra on w tym kie-

runku rol pierwszorzdnej wagi. Póniej papie Leon

X-ty uwieczy dzieo poczte i przygotowane przez wiek

pitnasty. Syszymy, e do odnowionego rzymskiego uni-

wersytetu powoa Basiliosa Chalkondylasa dla greczyzny,

e zaoy akademi medycejsk wycznie dla szerzenia

znajomoci tego jzyka, wreszcie e nauk Greków Laska-

risa i Marka Musurosa spoytkowa dla tych celów. Entu-

zyazm dla greczyzny tak wzrós ju w owej epoce, i
marzono o Atenach w Lacyum, o Ilissosie w miejscu

powego Tybru 2
). A chocia te papieskie usiowania bar-

dzo prdko zamary, to entuzyazm helleski, bdcy osta-

tnim przebyskiem dotychczasowej pracy odrodzenia i osta-

tniem jego upojeniem przed tward prób lat nastpnych

i strasznej religijnej rozterki, nie przemin bez skutków

na przyszo.
Na Pónoc trudniej si byo greczyznie przedosta.

Jeeli w pitnastym wieku wyjtkowo tu kto umia po

grecku, to przynosi on ten wiedzy nabytek z Poudnia,

*) Voigt — Wiederbelebung des Alterthums II, 102 i nast.
3
) Por. Gnoli, Rivista d'Italia (1898, 15 Agosto), szczególnie

p. 633 i nast.
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dokd w drugiej poowie pitnastego wieku pónocni scho-

larze coraz czciej si udawali. Ale na ogólne wykszta-

cenie, na panujcy ustrój wychowania nie wywaro to a-
dnego wpywu. Uniwersytety pozostay przy dawnym sy-

stemie; a nieznajomo greczyzny panowaa tu dalej, mimo
tego, ze, jak susznie zauwaono, rednie wieki ywiy si
przewanie wytworami greckiej myli. Bo w uniwersyte-

tach objaniano przecie cigle greckich filozofów, mate-

matyków, astronomów i medyków. Posugiwano si przy

tem aciskiemi tómaczeniami, czsto bardzo nieudolnemi

i przez to porednictwo dostawaa si myl grecka, zmie-

niona czsto i okaleczona do redniowiecznych umysów
Interes czepia si przy tem wycznie treci, a dopiero

ywszy interes dla formy móg by obudzi, ciekawo
i tsknot za pierwowzorem 1

). W kocu dopiero pitna-

stego stulecia pojawia si zaczy utyskiwania nad zymi
przekadami Arystotelesa i ale, e niektóre z ksig obja-

nianych byy prawie zupenie wskutek wadliwoci formy

niezrozumiaemi. To mogo i musiao z biegiem czasu do-

prowadzi do postpu i poprawy stosunków.

Okoo r. 1500 i krótko potem natrafiamy na pierwsze

lady takiego postpu w Niemczech; ludzie linguarum

periti coraz czciej odtd pojawiaj si w uniwersytetach.

I tak w Erfurcie staje si Mikoaj Marschalk reformatorem

w tym kierunku; w r. 1501 wychodzi jego dzieo de or-

thographia, zawizek elementarza grecko-aciskiego; w roz-

dziaach odnoszcych si do greczyzny jest to pierwszy

podrcznik i pierwsza czytanka grecka w Niemczech 2
).

Ale to by tylko krok pierwszy i dorywczy. Do Witten-

berga przysza z kolei znajomo greczyzny okoo roku

1503; w Lipsku naucza jej zapewne w samym pocztku

J

) Por. Paulsen, Geschichte des gelehrten Unterrichts 1, 67 i 132.
2

) Por. G. Bauch X, Die Anfange des Studiums der gr. Spra-

che in Norddeutschland w Mittheilungen der Gesellschaft fur deut-

sche Erziehungsgeschichte VI, 1, 10.
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wieku Woch Clariti. Byy to przesanki póniejszego, sta-

ego rozwoju. Bo w Lipsku w pitnacie lat póniej zja-

wia si pierwszy profesor greckiego jzyka x
). To te do-

piero od r. 1515 doprowadzaj te wszystkie usiowania

do wyrazistszych nieco rezultatów; wtedy Anglik Richar-

dus Crocus i Petrus Mosellanus utwierdzaj t nauk
w Lipsku, a Filip Melanchton wystpuje w Wittenbergu

jako graecarum litterarum lector primus. To te susznie

twierdzi mona, e kiedy okoo r. 1520 przedsibrano

we wszystkich niemal uniwersytetach niemieckich reform
planu naukowego, greczyzna bya ju przyswojon, a jej

znajomo uchodzia za niezbdny ywio w zakresie uni-

wersyteckiej nauki 2
).

A jake si dziao równoczenie w Polsce? I do Kra-

kowa dochodziy ju w pitnastym wieku w rozmaity

sposób nowego wiata promienie. Mówilimy poprzednio

o Greku Demetrios'ie, który tu podczas soboru bazylej-

skiego zawita; wspominalimy zarazem, e jego misya bya
przedwczesn i prón.— Niejeden ze scholarów przywo-

zi nastpnie w cigu stulecia z woskich uniwersytetów

wród innych nabytków pewn greczyzny znajomo. Ale

aby kiekujce w indywiduach skonnoci podsyci i upo-

wszechni, na to potrzeba byo albo znakomitej nauki

i wielkiego zapau, albo przewanej osobistoci. Nie by
tego zdolnym Kallimach, bo wiat helleski by mu za-

pewne do obcym; Konrad Celtes zakosztowa wprawdzie

przelotnie w Heidelbergu nauki greczyzny pod Rudolfem

Agricol, ale nie by w niej do tego stopnia biegym, aby

a wyró w tym kierunku na apostoa postpu. Umia
zapewne nieco po grecku take Jan Ursinus, on, który

we Woszech bawi na studyach, a w swoim Modus epi-

stolandi roztacza do pokan znajomo rzymskiej i hel-

1
)
Bauch 1. c. 3, 16.

2
)
Niejakie wiadomoci o tej sprawie poda take Horawitz

w Griechische Studien, Berlin 1884.
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leskiej staroytnoci. Podobnie pewne lady greczyzny

widniej take u starszego Sommerfelda; w objanieniach

gramatyki aciskiej zbacza on czsto na objawy analo-

giczne w greckim jzyku. Natomiast modszy Sommerfeld,

Jan Rhagius, który nastpnie w Niemczech do ugrunto-

wania nowej wiedzy si przyczyni, dopiero we Woszech,
dokd z Krakowa w roku 1499 pody, nabra zapewne
w tym kierunku wikszego wyksztacenia,

I ostatecznie wiato greczyzny zajaniao Krakowowi
nie z Niemiec, lecz z Poudnia. Bo po silnym napywie
z Zachodu w drugiej poowie pitnastego wieku, zaczy-

naj si z nowem stuleciem pojawia dosy licznie w Kra-

kowie Wosi, aby snu dalej cho w pewnej czci to, co

wielki ich rodak przedtem by zadzierzgn. W r. 1499

pisa modszy Sommerfeld dwukrotnie do Ceitesa, znaj-

dujcego si w Wiedniu, jakby zaniepokojony, e jaki

Woch do Krakowa pono pody zamierza l

). »Mistrz

Gogowita rozpuci wie, e jaki Sicuus si do nas wy-

biera, daj mi o tern wiadomo«: w nastpnym licie po-

wraca do tej sprawy. »Sysz, e jaki Greczyn godny
czy Sycylijczyk (uidam Graeculus esuriens aut Siculus)

ku nam zmierza. Zawiedzie si on w swych nadziejach.

Nasze gimnazyum bowiem nie kwitnie ju tak«, jak za

Twego w Krakowie pobytu. Któ tedy by ów Grek czy

Sycylijczyk, który dy na Pónoc i o którym Sommer-
feld z pewnym wyraa si przeksem? Niewtpliwie to

Joannes Sylvius Siculus legum doctor Patavinus,

zapisany w r. 1497 do matrykuy wiedeskiej i powoany
do tamtejszego uniwersytetu na katedr prawa rzymskie-

go 2
). Co go ostatecznie do Krakowa cigno i zncio,

nie wiemy. By moe, e Tomicki we Woszech za pra-

wnikiem dla Polski si oglda i w tym wanie Wochu
wiedeskim upatrzy stosowny dla Krakowa nabytek. Jan

') Cod. wiedeski 34-48, 101 a i 105 a.

2
) Aschbach, Geschichte der Wiener Universitat Bd. II, 57 i 10 i.
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Sylvius opuci wic stolic Austryi i to jeszcze przed ro-

kiem 1500. Moliwem jest, e zaraz do Krakowa si uda,

gdzie w r. 1504 w kadym razie ju si znajduje. Nie

bdziemy tu opowiadali caej jego póniejszej karyery,

która go wreszcie zawioda na stanowisko nauczyciela

Zygmunta Augusta 1
). Zdobywa on sobie ludzi sw nauk

i sprytem, razi kótliwoci i obyczajami, bardzo rozwi-
zymi. Na kartach dziejów uniwersytetu zaznaczya si
wielorako jego dziaalno i ruchliwo. W roku 1518

Leonardus Coxus, Anglik, w swym panegiryku na uni-

wersytet wymienia zaszczytnie Jana Sylvius'a, »który przez

wiele lat tutaj uczc politiores litteras, niezwyczajn tru-

dnych (abstrusiorum) nauk straw umys swój podsycacc

Czy wic Sylvius podobnie jak w Wiedniu w tajniki

prawa rzymskiego zacz wprowadza krakowsk mo-
dzie? Wobec braku materyaów do dziejów prawnego

wydziau stanowczego nic o tern stwierdzi nie moemy.
Politiores za litterae nie uczy on na uniwersytecie, bo

nazwisko jego w spisie wykadów artystycznych zupenie

si nie pojawia; za to poza oficyalnymi wykadami musia
on, jak zobaczymy, wielk w tym wzgldzie rozwin dzia-

alno. Usposobienia by pieniackiego; w r. 1508 uspra-

wiedliwia si dlatego przed sdem rektorskim z zarzutu,

i oczerni uniwersytet i jego czonków a w obronie jego

przemówi wtedy sam kanclerz Jan aski 2
). Przedewszyst-

kiem jednak spory z innym Wochem naówczas w Kra-

kowie bawicym, zaprztay sdy rektorskie przez dugi

czasu przecig od roku 1506 poczwszy. Przyczyna nie-

zgody nie jest nam bliej znan, a bya prawdopodobnie

osobist i podrzdn. Jako przeciwnik stan za przed

szrankami Woch rodem z Pistoi, zwany Constanzo

*) Cf. Morawski, Beitrage zur Geschichte des Humanismus in

Polen, Wien 1889.
2
) Acta rectoralia 1508. Ta interwencya askiego jest chara-

kterystyczna. Czyby on wygrywa humanistów woskich przeciw

niemieckim ?
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Claretti de' Cancellieri. Humanista ten wyniós za-

pewne z Bolonii gbsz znajomo greczyzny, której na-

wet publicznie w tern miecie naucza 1
). Wczenie je-

dnak opuciwszy ojczyzn, uda si na Pónoc, jeeli pra-

wd jest, i okoo roku 1500 jako nauczyciel greckiego

jzyka w Lipsku wystpi 2
). Z Lipska wic podyby

nastpnie Claretti albo Clariti na dalszy wschód do Kra-

kowa.

W kocu roku 1504 obydwaj ci Wosi byli ju ra-

zem w stolicy Polski i zgodnie jedn myl byli przejci,

a mianowicie zaprowadzeniem nauki greczyzny; charakte-

rystycznem za jest, e popiera ich w tych zabiegach

biskup pocki Erazm Cioek, ten miay plebejusz, który

z powodu zagadkowego swego pochodzenia rozlicznych

dozna trudnoci, lecz siga chtnie w najwysze dzie-

dziny duchowego szlachectwa. Ju szesnastego grudnia

roku 1504 przesya Jan Sylvius, zwany Amatus, z Kra-

kowa do Wenecyi pismo 3
), które dla naszej kultury wa-

nym si stao dokumentem. Donosi on mianowicie sa-

wnemu kigarzowi Aldusowi, e Konstanty Clariti (na-

zwany tu Constantius noster) uprosi biskupa 4
), aby mu

wolno byo »w gimnazyum krakowskiem gramatyki Kon-

stantyna publicznie naucza«. Chodzi tu oczywicie o gra-

1

)
Luciani Philopseudes Bologna 1505. Por. o nim Malagola,

Antonio Urceo, detto Codro (1878) p. 102.

2

)
Joh. Cellarius mówi w swej polemicznej broszurce: Nullus

Lipsensis respondet nemini Wittembergensi (1519): non enim pleris-

que ignotum est, craendam Claricium Bononiensem plus ant viginti

annos linguam graecam Lipsiae docuisse. — Baucha wtpliwoci
Die Anfange des Studiums etc. 3, 6 wydaj mi si nieuzasadnionemu.

3

)
Pierre de Nolhac, Les correspondants d'Alde Manuce (1888)

n. 59.

4
)
Z tekstu, w którym nazwany dopiero biskup pocki, wy-

pada prawie z koniecznoci, e Reverendissimus pocki udzieli to

pozwolenie. Ale jakim prawem, to inne pytanie. Biskup krakowski,

jako kanclerz uniwersytetu móg to uczyni. Prawa pockiego bi-

skupa byy bardzo wtpliwe.
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matyk Konstantyna Laskarisa, pierwszy druk grecki

który si pojawi w roku 1476 w Medyolanie i humani-

stów w wiat helleski wprowadza. Jan Sylvius ma co

do powodzenia swych planów wygórowane nadzieje. Po-

wiada, e pragnienie nowej wiedzy jest wielkie, e gdyby
tylko byy ksiki potrzebne, to nowa nauka znalazaby

w uniwersytecie nad tysic, a w caym kraju niezliczo-

nych suchaczy. Ale o ksiki wanie chodzio, a bynaj-

mniej nie byo atwo. Melanchton we Wittenbergu mu-
sia jeszcze póniej sporzdza sobie mozolnie odpisy

tekstów potrzebnych dla greckich wykadów. Jan Sylvius

zwróci si wic do Aldusa z prob o przesanie gre-

ckich druków. » Dzisiaj — pisze — pytalimy si sucha-

czy, ile egzemplarzy byoby potrzebnych
;
jednogonie

odpowiedzieli, e przynajmniej sto«. Zapaowi apostoów
odpowiadaa wic przyszych uczniów gorliwo. Biskup

pocki obiecywa na razie fudusze potrzebne na ksiki,

póniej jednak Aldus chcia mie w Krakowie ksigarza,

któryby suy jako porednik i za sprzeda do Wene-
cyi przesya pienidze. Jan Haller podj si tego za-

dania 1
).

Po wdroeniu pierwszych na tej drodze kroków,

uda si Constantius Clariti w pocztku r. 1505 do Bolo-

nii; 25-go lutego r. 1505 osign on tam stopie doktora me-

dycyny, a wiadectwo mu wystawione opiewa, e by
»w grece i acinie bardzo wyksztaconym Równoczenie
za posowa biskup pocki Erazm Cioek do Rzymu
i przypuci mona, e mecenas i klient humanistyczny

albo razem udali si w podró, lub te za granic spotkali.

Clariti przebywajc w Bolonii zwraca si myl za tym
opiekunem. W lipcu roku 1505 ukaza si w tern miecie

jego przekad aciski dyalogu Lucyana Philopseudes. Tó-
maczenie powicone jest Ciokowi »unicum praesidium

et decus nostrum«. Autor opowiada, e dzieo wykwintnego

) Nolhac 1. c. n. 60 (r. 1506).
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greckiego autora czyta wedug- zwyczaju z Leonardem

Polakiem i Angelus Gospius w Bolonii i e przy tern na-

suna mu si myl tego wydania. Ten Angelus Cospi

zosta powoanym w pocztku szesnastego wieku do Wie-

dnia, aby tam oywi studya greczyzny 1
). Co do drugiego

lektora wyrazi moemy tylko przypuszczenie, e by nim

Leonard Pieczychowski, poeta, lekarz i astrolog, który

odznaczy si póniej na dworze Zygmunta Starego 2
).

czyo trzech towarzyszów^ wspólne przywizanie do

Cioka.

Dzieko Clariti ego doszo ju jednak tómacza w Pol-

sce. Bo niebawem powróci on ze wieo nabytym tytuem

na Pónoc i 19-go kwietnia roku 1505 zapisa si. do me-

tryki uniwersytetu krakowskiego jako: Constancius Clariti

de Cancellaris Bononiensis.

Zaczy si teraz ponowione usiowania w kie-

runku raz obranym. I Sylvius i Clariti uprawiali lu »litte-

rae politiores« i greczyzn; poniewa jednak ich wyka-

dów niema w oficyalnym programie i spisie prelekcyi,

musiaa si ta nauka odbywa poza uniwersytetem; nie

cieniao to zbytnio dziaalnoci ani umniejszao zasugi.

Dwudziestego siódmego wrzenia roku 1507 donosi

Clariti Aldusowi o swoich dotychczasowych czynnociach;

nie wspomina tu ju o SyMusie, z którym od roku 1506

cige przed sdem rektorskim mia spory. Prosi nato-

miast znowu o ksiki, szczególnie mniejsze, »bo mao
jest bardzo w naszej szkole takich, którzyby caego

Demostenesa lub Homera kupi mogli; dwie za lub

trzy ksiki tych autorów z atwoci nabyby zdoalk.

Prosi dalej o nizkie ceny, bo korzystniej wiele egzempla-

rzy tanio sprzeda, a oprócz tego naley robi pewne

') O Cospi'm por. Aschbach, Geschichte der Wiener Univ.

II, 278.

2
) O Pieczychowskim por. Cricii carmina p. 178. W r. 1507

oddawa Aldus Leonardowi ksiki dla ClarhTego (Nolhac 1. c.

n. 65).
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ustpstwa wobec zagranicy, skoro ju transport i ca
przymnaaj kosztów. Najwaniejszem jednak jest w tym
licie stanowcze wyznanie Clariti'ego, e zabiegi jego

okoo ugruntowania greczyzny w Polsce odniosy upra-

gniony ju skutek : Tale hic fundamentum in graecis

literis stabilivi, ut huius institutionis memoria longo tem-

pore sit duratura 1
). Rzadko w dziejach umysów i kultury

z równ cisoci da si oznaczy data posiewu nowego
ziarna. Tu i czas znamy i siewców; Clariti przedewszyst-

kiem a porednio sawny Adus niaczyli pierwszym

dwikom myli a raczej formy greckiej na gruncie pol-

skim, którym w szesnastym wieku zawtórowa gos pol-

ski w tak rodzimej a tak helleskiej Odprawie posów
Kochanowskiego. A gdybymy nawet nie mieli wiadectwa
samego Clariti'ego, to z innych róde i wiadectw pozna
bymy mogli donioso jego dziaania. Wielu, sawnych
pónej humanistów z tej szkoy i z pod tych mistrzów

wynioso znajomo greczyzny i zapa dla greckiej litera-

tury. Modszy Rudolf Agricola, który w roku 1510 zapisa

si na uniwersytet krakowski, wyranie powiada, i Syl-

vius i Clariti byli jego mistrzami w klasycznej literatu-

rze 2
), najsawniejszy humanista lski Caspar Ursinus Ve-

lius odbywa w Krakowie zapewne od roku 1505/6 ho-

nesta studia i nazywa wyranie mistrzem swoim Clari-

ti'ego 3
). Nastpnie koo roku 1509 jako mody jeszcze

chopiec zuy on w Lipsku swe krakowskie nabytki

i naucza tam moe jako jeden z pierwszych publicznie

greckiego jzyka 4
). Z Krakowa take promieniao nast-

pnie to wiato na Wiede; Georg Rithaimer pisze bo-

wiem w r. 1520 do Wadyana, »e greckie studya zaczy-

Nolhac 1. c. n. 65.

Bauch, Rudolphus Agricola str. 7.

Caspar Ursinus Yelius von Bauch (1886) p. 8.

Ibid. str. 11.
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naj tu ju w skutek zabiegów Ursinusa kiekowacc x

)

i wróy im wietn przyszo i rozwój.

Ale powrómy do Krakowa. W roku 1507, kiedy

Clariti chepi si przed Aldusem ze swoich wielkich re-

zultatów, osign tame stopie magistra lzak, który

mia nastpnie snu dalej prace, przez woskiego mistrza

poczte. By nim Wacaw z Ii i r s c h b e r g a. Dziaal-

no tego czowieka nurza si w pomroce dziejowej,

a przecie musiaa by znakomit. Leonard Coxe w mo-

wie pochwalnej na uniwersytet nazywa go nie tylko Kra-

kowa lecz caego lska ozdob; sawi w nim ma w he-

brajskim, greckim i aciskim jzyku biegego, przytem tak

wiadomego tajemnic natury, e, jak autor w swej prze-

sadzie dodaje: naturae ipsi a secretis esse videatur. W uni-

wersytecie wystpuje on zaraz w roku 1507 i pojawia

si w Liber diligentiarum a do r. 1513, wykada w pier-

wszym roku Arystotelesa, Cycerona i Owidyusza, potem

w roku 1513 Metamorfozy. Schodzi nastpnie jako extraneus

z pola, bo sign wnet po tajemnice natury i zosta me-

dycyny bakaarzem, a przytem, jak dopisek w Liber pro-

motionum wiadczy »on poj w Krakowie «. Nie ofi-

cyalne w uniwersytecie wykady zjednay mu rozgos;

sawiono go przedewszystkiem za jego znawstwo jzy-

ków, za to, e by trilinguis, hebrajszczyzny, greki i a-

ciny wiadom, za to, e znajomo tych jzyków wokoo
siebie szerzy 2

).

Ale czy w samym uniwersytecie na wykad gre-

czyzny byo jeszcze za wczenie? Znajdujemy wprawdzie

w Liber diligentiarum w zimie pod rokiem 1504 zapo-

wied wykadu Marcina Belsz z Krakowa : Aritmeticam

cum musica et Homerum; skad ten jednak tak jest dzi-

wacznym, a pojawienie si Homera tak przedwczesnem,

) Vad. Briefsammlung n. 177.

2
) Por. Morawski, Z dziejów odrodzenia 17. — By on póniej

wzitym doktorem i on zapewne pielgnowa Rudolfa Agricol w ostat-

niej chorobie, cf. Yadianische Briefsammlung 2, n. 2-48.
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e chyba na bdzie pisarza polega ta zapowied, do któ-

rej zbytniej wagi przywizywa nie mona.
Za to w letniem póroczu 1520 dochodz nas pewne

i stanowcze o gTeczynie wieci z murów Jagielloskiego

uniwersytetu. Zapowiada wtedy Jerzy z Lignicy greck
gramatyk 1

)
; Jerzy ten z Lignicy, nazwany L i b a-

n u s uczy si na uniwersytecie krakowskim okoo r. 1504

(Acta rectoralia n. 1967), w roku 1506 wystpuje ju jako

kantor przy szkole Panny Maryi (ibid. n. 2062) i odtd
przez cay lat szereg zajmowa w tej szkole niemieckiej

stanowisko nauczyciela i kierownika. Nastpnie w r. 1511,

otrzymawszy stopie magistra, zapowiedzia on pierwszy

wykad wr uniwersytecie o Mancinelli'ego modi orandi,

w dwa lata póniej o poemacie Seduliusza. Jego dziaalno
przewana leaa jednak na innem polu; w uniwersytecie

te tylko od czasu do czasu wystpowa, natomiast magi-

strowanie w szkole Panny Maryi gównem jego byo zaj-

ciem. Prócz tego uczy zapewnie prywatnie tego, co go

wród wspóczesnych najbardziej wyróniao, greczyzny.

Otworzy mu bowiem tajniki tego jzyka mistrz Wacaw
z Hirschberga i do niego Libanus w póniejszych pi-

smach z wdzicznoci za to dobrodziejstwo si zwraca.

W roku wic 1520 postanowi z tern wkroczy na szer-

sz aren i zapowiedzia wykad o gramatyce greckiej

w Collegium. Skoniy go zapewne do tego namowy przy-

jació i mecenasów; wobec tego stali jednak stróe Syonu,

którzy uwaali greckie studya niemal za herezy i bro-

nili murów uniwersytetu przed t zaka. Szczególnie od-

znacza si niechci wzgldem Libanusa kanonista Grze-

gorz z Szamotu 2
). Dlatego po tej pierwszej próbie zanie-

') Równoczenie Jakób z Sieradza Hezyoda, zapewne w tó-

maczeniu aciskiem Nicolai de Valle. Wyszo ono take w Kra-

kowie, u Hallera w r. 1521.
2
) Mukowski, De vita et scriptis G. Libani (Crac. 1836) str. 12.

Ten Grzegorz z Szamotu polemizowa i póniej w Poznaniu z hu-

manistycznym pedagogiem Christoph. Hegendorphinus.
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cha Libanus publicznych wykadów. Cofn si do szkoy
swojej, kaza w kociele Panny Maryi, wydawa swe
utwory, midzy innemi greckie dziea, jak Carmina Si-

byllae (1528), przekad Cebesa (1522), póniej Arystotelesa.

Bonerzy i Tomicki szczególnie popierali jego zabiegi. Li-

banus tymczasem uskara si, e Kraków pozostaje w tyle

za postpem, e greczyzny wszdzie ju ucz, »z wyjt-
kiem naszego miasta, które jzyki tak opornie przyj-

muje«. A przecie przypomina trafnie i zwizowato: Non
est sapientis cum suo saeculo pugnare. Dopiero te w in-

nych okolicznociach, znowu zamierzy Libanus powróci
do wykadów greczyzny, zapewne w roku 1535. Namowy
Tomickiego i innych do tego si przyczyniy; jak dalece

jednak rzeczywisto odpowiedziaa zamiarom i gdzie wy-

kada »publice« o tabula Cebetis, nie umiemy dzisiaj

okreli 1
).

Libanusowi w rozwoju nauki greczyzny w Polsce

w kadym razie poczestne naley si miejsce. Kiedy on

po raz drugi publicznie za greczyzn kopi kruszy po-

stanowi, stosunki ju si byy znacznie poprawiy. Bo
lata po pierwszej Libanusa próbie w roku 1520 znacz
si ju od czasu do czasu wykadami z zakresu greczy-

zny; w roku 1521 zapowiada extraneus, Sebastyan ze

Lwowa, póniejszy kanonik tamtejszy, Homera. Potem
znów ogasza wykad o gramatyce greckiej w roku 1526

Sebastyan de Halis. Jest to Steinhofer z Hall, muzyk
ju nam znany z otoczenia Rudolfa Agricoli; w latach

1520—1527 miewa on w Krakowie jako extraneus prze-

wanie humanistyczne lekcye. Wreszcie w r. 1527 wy-

kada Antoni z Napachania, póniejszy teolog, jako collega

mniejszy, gramatyk greck i Iliad. Dopiero jednak od

l
) Szczegóy te wyjte z Carmina Sibyllae Libanusa (wyd.

1535), do której doczon jest Paraclesis id est adnotatio ad grae-

carum litterarum studiosos; o chronologii por. Zakrzewski w epi-

stolae Hosii I str. 29/30.
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roku 1534 wykady greckie staj si czstszymi; w tym
mianowicie roku pojawia si w spisie lekcyi Euripides,

w nastpnym Plutarchus moe w aciskiem tómaczeniu,

w roku 1537 Xenophon, a w roku 1538 Hezyod.

Powoli wic zdanie, e Non est sapientis cum suo

saeculo pugnare, wywalczao sobie uznanie w uniwersy-

tecie. Widzielimy jednak, e nauka greckiego pokonywa
musiaa ogromne uprzedzenia, e wietrzono w jej apo-

stoach nowinkarstwo; szerzono j tez przewanie poza

uniwersytetem, a tylko od czasu do czasu bardziej przed-

sibiorczy mistrz, najczciej extraneus, w kollegium sa-

mem j gosi. Kiedy Leonard Coxe w mowie swej uni-

wersyteckiej z roku 1518 przeglda szeregi mistrzów

krakowskich, mówi on ju o wielu ludziach — »nietylko

z acin, lecz nawet z greczyzn znakomicie obznajomio-

nych«. Troch to pewnie zbyt okrge i przesadne. Bo zu-

penie podobnie Ryszard Crocus w Lipsku otwiera swe
greckie wykady w roku 1515 pochwa na uniwersytet

tamtejszy i nadmieni: »Adde quod inter istos non raros

hic Phenices reperire est, viros graece, latine et hebraice

pulchre gnaros«. Wyranie pochwaa ta naleaa do con-

cetti czy confetti, któremi humanici skarbili sobie aski

otoczenia.

To jednak pewnem, e w Krakowie mona ju byo
w tej epoce nabra dobrej znajomoci greczyzny. Mówi-

limy poprzednio o humanistach, którzy std j wynieli

i zanieli na Zachód. W roku 1513 (lato) zapisa si na

uniwersytet krakowski synny poeta acisko-polski An-

drzej Trzecieski, biegy w greczynie i acinie; egzamin

na bakaarza zoy on w siedem lat póniej, a dopisek

w Liber promotionum mówi: vir multarum linguarum

peritus simul et humanista. — Biskup Piotr Tomicki

w tym caym ruchu, jak w tylu innych kierunkach, cho-

rym by i przewodnikiem, jak wiadcz pochway Li-

banusa i yciorys Hozyusza, w którym czytamy, e To-
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micki ywi nauczycieli hebrajskiego, greckiego i aci-
skiego jzyka ).

Utrzymywa wic Tomicki w Krakowie take ludzi

biegych w hebrajskim jzyku. I w tym kierunku idzie

on za prdem wieku, on, który greczyzn popiera, prawo

rzymskie i wogóle wszystko, co humanizm przynosi

w swych zawojach klasycznych. W parciu ku ródom
pierwszym wiedzy i nauki signli humanici take po

znajomo hebrajskiego jzyka. Ale studyum to spotkao

si znowu z licznemi przeszkodami, raz dlatego, e ludzie

mu si oddajcy uchodzili czsto za »iudaizantes«, a z dru-

giej strony z tej przyczyny, e o nauczycieli i ksigi byo
tu jeszcze trudniej jak przy nauce greczyzny. Niechtnie

zadawano si z ydami, a chrzczonych ydów, których po-

szukiwano, nie zawsze znale byo atwem 2
). Mimo tych

wszystkich jednak trudnoci, w pocztku szesnastego wieku

ludzie w trzech jzykach biegli, trilingues pojawiali si

od czasu do czasu, gównym za krzewicielem hebrajszczy-

zny sta si wtedy Jan Reuchlin, który ju w roku 1492

z tym jzykiem zaznajamia si zacz, a potem w Hei-

delbergu i Tubingen go naucza. Powoli take uniwer-

sytety uchylay swe wrota przed t nauk i zaczy
w pocztkach szesnastego wieku przyjmowa j do planu

swych lekcyi. We Wittenbergu pojawia si w roku 1518

Bóschenstein jako pierwszy mistrz tego przedmiotu; rów-

noczenie zakadaj w Lovanium osobne Collegium trilin-

gue dla nauczania trzech staroytnych jzyków. Idzie za

tym przykadem nastpnie Franciszek I, stwarzajc mi-
dzy innemi dla jzyków biblijnych nowe College Royal

J
) Epistolae Hosii I, CLXVI.

2
) Por. Geiger, Das Studium der hebr. Sprache in Deutsch-

land (Breslau 1870) str. 16. W rednich wiekach przez ydów utrzy-

mywaa si sporadyczna znajomo hebrajskiego jzyka. Por. Neu-

mann: Ueber die orientalischen Sprachstudien seit dem XIII Jahrh.

Wien. 1899 p. 104.

Hiet. Uniw. T. U. 17
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w roku 1529. Bo tymczasem ju reformacya oywia zna-

komicie te studya; jej wyznawcy i przeciwnicy walczyli

ze sob textami pierwowzoru. W Wiedniu pojawia si

pierwszy profesor hebrajskiego jzyka dopiero w r. 1533;

po nim uczy tam w roku 1544 synny i dla kacerstwa

póniej osawiony Woch Franciszek Stankar, którego Sa-

muel Maciejowski powoa nastpnie okoo roku 1546 do

Krakowa.

Biskup Maciejowski szed pod tym wzgldem za

przykadem i przewodem Piotra Tomickiego, który i na

tern polu by wielkim budzicielem myli i ludzi. W kraju,

gdzie byo tyle ydów, atwiej moe byo o wyuczenie

si trudnego jzyka. Wspominalimy ju Wacawa
z Hirschberga, który syn z tego, i by trilinguis,

a Libanus zapewne od niego przej swe wiadomoci.

Tomicki popiera na wszelki sposób te studya. Utrzymy-

wa on wasnym kosztem dla tej nauki ochrzczonego

yda, czowieka bardzo w hebrajszczynie wyksztaco-

nego; prawdopodobnem jest, i tene naucza modych
duchownych dyecezyi krakowskiej l

). W roku 1534 bawi

nastpnie w Krakowie Johannes Campensis (van den

Campen), przyjaciel Dantyszka i profesor hebrajskiego

jzyka w Lovanium. Tomicki go tu przyjmowa] i chcia

jak najduej zatrzyma 2
); poniewa jednak Campen-

sis pozosta nie móg, ani wedug yczenia biskupa

w uniwersytecie wykada, chcia on swój wyjazd nie-

jako okupi i opaci, wydajc gramatyk hebrajsk

w Krakowie dla uytku scholarów 3
). Okup ten wkrótce

1

)
W roku 1532 wychodzi w Krakowie u Unglera Psalmorum

omnium iuxta Hebraicam veritatem paraphrastica interpretatio —
autore Jo. Campensi. — Przedmowa, datowana z Norymbergi,

zwraca si do Dantyszka. — Uyto tu w kilku miejscach hebraj-

skich typów! (Znam egzemplarz bibl. Czapskich w Krakowie).
2

)
Por. Commentariolus in duas divi Pauli epistolas Crac. 1534:

Mansurus sum hic hebdomadibus paucis iussu Rev. D. Petri Tomicki.
3

)
Ex variis libellis Eliae... congestum etc. Crac. 1534.
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mia przynie owoce. Bo w r. 1536 uzyska Krakowianin

Waleryan Pernus, »artium magister et philosophiae doctor

«

promowowany w Paryu, uznanie swoich stopni w Kra-

kowie (respondit pro loco) l

) i jako pierwszy wykad
zapowiedzia niebawem: Campensis grammaticam he-

braeam. Tak wic hebrajszczyzna wstpia w owej epoce

w mury uniwersytetu; nie doczeka si jednak tego

kroku i postpu znakomity biskup krakowski, bo ju
w roku poprzednim poegna si by ze wiatem i swo-

jemi dzieami.

XI.

Humanizm krzewi si przewanie poza uniwersytetem, po bursach

i prywatnych mieszkacach. — Resumptiones. — Bursa wgierska

i niemiecka. — W uniwersytecie ubywa suchaczy. — Reformy id
powoli, a w wykonywaniu dotychczasowych statutów wzrasta opie-

szao. — Lekcye wypadaj, szczególnie arystotelesowskie. — Za-

nik powolny dysput, których uniwersytet broni rónymi sposo-

bami. — Bieda materyalna zagraa istnieniu niektórych kollegiatur.

By wic postp w rónych kierunkach na drodze

ku poznaniu klasycznej piknoci i jzyków staroytnych.

Stanisaw z owicza, wydajcy w roku 1521 swój traktat

De arte componendi epistolas pisa na wstpie o zwy-

ciskim rozwoju humanizmu w Krakowie, o zaniedbaniu

redniowiecznej filozofii i nauki. »Maiestas philosophica

nunc apud nostrates vilipenditur... Aliena nunc tyrones

nostros detinet professio, ...exsulant veteres artes, sola

regnat Polyhymnia». — Zdawaoby si wic, e wszystko

byo na najlepszej drodze ku postpowi i nowym wi-
tom; a jednak inne wiadectwa i odgosy tumi dwiki
tryumfalne tej surmy. Autor wyranie ^natchniony wie-

tnoci pojedynczych objawów i dworu królewskiego prze-

*) Liber dilig. (wyd. Wisocki) p. 355.

17*
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milcza i zapomnia, e w ognisku nauki walka jeszcze

nie bya rozstrzygnit, e czasem tak sabo si tlia, i
moga si skoczy gnunym pokojem i spokojem, -ze

szkod stron obu i samej nauki.

Widzielimy bowiem, e ruch krzewi si przewa-

nie poza uniwersytetem i mimo uniwersytetu. Wyzna-
wcy nowych hase, nie znalazszy dosy miejsca ani od-

dwiku w urzdowych lektoryach, szerzyli swoje nowiny

i nowinki w nieurzdowych miejscach, w prywatnych mie-

szkaniach, lub po bursach. Stara instytucya redniowie-

czna t. z. resumpcyi ubieraa zapewne ich dziaalno
w pozory prawidowoci, pokrywaa niezwyke ich wyst-
pienia. Te resumpcye miay by pierwotnie powtarzaniem,

wyuczaniem si materyau podanego we wykadach. Ma-

gistrzy lub bakaarze podejmowali si tego zadania, aby

modych scholarów zaprawia i wiczy w naukach, przy-

gotowywa do egzaminów. Zapewne za nie jest przy-

padkiem, e humanistyczne wykady, goszone po bursach

i prywatnych mieszkaniach, nosz czsto nazw resumpcyi.

Podszyy si one pod dawn i uwicon tradycy nazw,
zmieniy jednak jej tre i istot. Kiedy Jan Haller mówi
o nauczaniu greczyzny przez Clariti'ego, uywa on wyra-

zów studia resumptionesue x
), w Lipsku skarono si

przed rokiem 1519, e resumptiones »poetów«, czyli pry-

watne kurs humanistycznych nauczycieli coraz bardziej

si mno, na szkod starych redniowiecznych artes. Na-

woywano wic do tego, aby te »resumptiones in poetica«

odrywajce od tradycyjnych wykadów ograniczy 2
). Bo

w jednem i tern samem miecie powstaway w ten spo-

sób niejako dwa uniwersytety, jeden stary, cile zorga-

nizowany, drugi nieurzdowy, gniedcy si po bursach

i innych miejscach, przedstawiajcy ruch i rewolucy.

W Krakowie szczególnie jaskrawi si to uwydatnia. Mó-

*) Nolhac, Les correspondants cTAlde Manuce n. 65.

2
) Paulsen, Geschichte des gel. Unterrichts 1, 104.
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wilimy ju o Celtesie i zapowiedzi jego wykadu w bur-

sie wgierskiej. Mówilimy dalej o greckich studyach i nau-

kach Claritiego i Sylvius'a, których ladu niema w Liber

diligentiarum, w oficyalnym spisie wykadów. Gdzie nau-

czali ci Wosi, nie wiemy; za to wiemy dobrze, gdzie

apostoowie z Niemiec przybyli sadowili si i rozpierali,

gdzie byo ognisko ich dziaalnoci i propagandy. Byo
za waciwie tych ognisk dwa; z jednej strony bursa

wgierska, arena dziaalnoci Celtesa, z drugiej strony

zaoona w r. 1488 bursa niemiecka, zwana czsto Con-

tubernium Germanorum. Bursy te stay si czem podo-

bnem do klubów, azylów dla przybyszów niemieckich,

przystaniami nowych prdów. Tutaj zamieszka modszy
Agricola, który przyby do Krakowa w roku 1510, i tutaj

miewa wykady, zanim urzdowego stanowiska w uni-

wersytecie nie zdoby; do contubernium Germanorum za-

jecha take Walenty Eck, który w swej Ars versificandi

z r. 1515 wyranie mówi o wykadach (publica enodatio),

nie zaznaczonych aclnem sowem w Liber diligentiarum,

bo odbyway si poza uniwersytetem. Jan Hadus obra
znów sobie burs wgiersk za miejsce zamieszkania

*),

zaprasza studentów do siebie, zapowiada wykad o Ibis,

poemacie Owidyusza. W Acta rectoralia (n. 2437) za-

znaczono spór jego z pewnym scholarem z bursy nie-

mieckiej, który sucha jego wykadu o Metamorfozach.

W Liber diligentiarum znowu niema ladu tych nauczy-

cielskich wystpów. Obok uniwersytetu szerzyo si wic
takie nauczanie luzaków humanistycznych, miaych, wol-

nych i lekkich w ruchach, jak luzacy.

Stary uniwersytet patrza na to niechtnie, sarka,

e modzi magistrzy odcigaj mu uczniów, e wpajaj
w modzie lekcewaenie dla uwiconych porzdków,
praw i stopni uniwersyteckich. alono si na pustki w au-

dytoryach, które ju nie nciy tak scholarów, jak dawniej.

l
) Bauch w Vierteljahrschrift fur Kultur I, 221.
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W r. 1507 pisa Jan ze Stobnicy do modego ksicia Pa-

wa Holszaskiego powicajc mu scholastyczny traktat

Parvulus philosophiae naturalis: szlachta pogardza teraz

nasz nauk jako siebie niegodn; Ty jednak cenisz j
i nie wymijasz »scholasticorum congregationem«. Takich

jednak byo niewielu. Zaczyna si wyranie juz rozwój,

który doprowadzi póniej do tego, i szkoa Jagielloska,

opuszczona przez wysze warstwy, przeksztacia si w stu-

dyum plebejskie. W r. 1513 za rektoratu Jana z Owi-
cimia uskara si uniwersytet na niesforno scholarów

i opustoszenie sal wykadowych: scholae vacantia, stu-

dentium murmur et timor desertationis univcrsitatis in

suppositis 1
). A t sam aob na ubytek frekwencyi za-

nosi znów uniwersytet w roku 1526 przed Tomickiego 2
).

Wreszcie reform z r. 1536 chciano to poowicznie zae-

gna, stanowic, aby podczas wicze w uniwersytecie

nie odbyway si lekcye po bursach ani gdzieindziej 3
).

To byy pórodki prohibitywne, które nie mogy od-

rodzi i odywi tego, co si przeyo. Ustrój uniwersy-

tetu przepisywa teraz, jak dawniej, aby Arystotelesowskie

lekcye i dyalektyczne wykady i wiczenia byy punktem

cikoci, a sobotnie dysputacye owocem i kwia-

tem tej kultury i dresury. Robiono obok tego nowemu
duchowi ustpstwa, autorzy klasyczni pojawiali si coraz

czciej; rozwój dlatego chroma i pooenie byo faszywe,

bo ustawy dawne trway, a tylko przez zasadnicz ich

przemian mona byo wyj z faszu i poowicznoci.

Gdyby przynajmniej poza ustpstwami wykonywano su-

miennie i gorliwie myl i przepisy dawnych porzdków!
Ale wypywem wanie poowicznoci bya pewna dezor-

ganizacya, która si wtedy do krakowskiego, jak i do in-

J

) Conclus. univ. a. 1513.

) Codex univ. Crac. IV, 354.
3

) C. U. n. 1536: infra exercitia non permittantur fieri aliae

lectiones in bursis vel alias.
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nych uniwersytetów zakrada; pewne znudzenie i znue-

nie jest nazbyt widocznem. Obowizki dawne staj si
ptami, z których magistrzy staraj si wbrew prawu
wyzwoli.

Zaniedbywanie lekcyi, wicze, dysput sobotnich jest

ze strony magistrów wtedy na porzdku lub raczej nie-

porzdku dziennym. Przyczyniay si do tego ju czste

urlopy i podróe nauczycieli. Wycieczki na Poudnie trwaj

teraz, jak dawniej, licencye cigle si ponawiaj, a czsto

wydarza si i to, e profesor wbrew prawu, bez licencyi

na duszy czas si oddala. Wykadanie przez zastpców,

substytutów, stawao si zwyczajem i plag uniwersytetu.

Uniwersytet chcia wystpowa ostro przeciw tym pro-

fesorom absentujcym si w r. 1517, w r. 1522 znowu si
naradza »de temerario recessu et absentia quorundam« x

),

nastpnie sam król Zygmunt wydawa kilkakrotnie su-

rowe edykta przeciw nieobecnym i wzywa ich pod groz
utraty dochodów do powrotu 2

). Groby te jednak tylko

stwierdzay panujcy nieporzdek. A nastpstwem tego

byo, i rozmaite lekcye wypaday zupenie. Ale i ci ma-

gistrzy, którzy byli na miejscu, nie szczególnie wywizy-
wali si ze swych obowizków. Co chwil syszymy, e
kto niedbale wykada, opuszcza lekcy, koczy przed

godzin [(cessavit ant horam), spónia si na wykady
(in medio horae veniunt), w roku 1518 wezwano rewi-

zora i regulatora zegara w Collegium maius do sumien-

noci, napomniano go, aby nie przedua lub skraca go-

dzin wedug samowoli indywiduów— non abbreviare vel

prolongare horas ad vota aliquorum debet. Wyranie wic
wkrada si tu jaka dezorganizacya, a tchnienie nowych
prdów studzio dawn gorliwo i rozluniao dyscyplin.

Prócz wyjazdów inne take powody bahe i miejscowej

natury przeryway wykady. Szczególnie pogrzeby i na-

') Conclus. univ. 1517 i 1522.
2

) W r. 1512, 1516, 1518, 1539. Cod. univ. IV. 37, 55, 71, 170.
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boestwa aobne odryway czsto magistrów od obo-

wizków. Wierny stró porzdku w uniwersytecie Maciej

z Miechowa wystpi przeto w roku 1508 jako rektor

w obronie nauk, »quae sedendo et uiescendo addiscuntur«,

przeciw naduyciom tego rodzaju. Uchwalono wtedy, e
uniwersytet powinien bra udzia w exekwiach i pogrze-

bach mistrzów uczcych i dawnych, dobrodziejów szkoy
i monarchów, lecz e w innych razach tylko pod pewnymi
warunkami opuszczenie godzin jest dopuszczalnem. Za-

kazano te wtedy zbyt czstych wystpów uniwersytetu

uroczystych na przyjcie króla lub biskupa krakowskiego.

Tylko w razie duszej nieobecnoci monarszej taki hod
zalecono 1

). Wtpi jednak mona, czy te zakazy podciy
do gruntu naduycia, które si zakrady. Wskutek roz-

lunionego ducha redniowiecznego uniwersytetu a silnych

prdów nowych przyszo niebawem do tego, e niektóre

z obowizkowych wykadów (lectiones ordinariae), mia-

nowicie Arystotelesowskich, zupenie wypaday. Zaznaczono

tak vacantia w r. 1524 i w r. 1525 2
). Arystoteles wic,

który z prawa powinien by w uniwersytecie panowa
jak dawniej, w rzeczy samej ustpowa z pola, na którem

tak dugo królowa wszechwadnie.

Szczególnie za modsi magistrzy i kollegiaci mniejsi

wykonywali z niechci i niedbale nakadane na nich obo-

wizki. Na wszelki sposób usiowali oni wyzwoli si z pod

przymusu lekcyi, które nie byy w ich smaku. Pod ro-

kiem 1524 (zima) zaznaczono w spisie wykadów, e ex-

traneus Andrzej z Opoczna nie chcia wykada ordinaria

lectio z zakresu Arystotelesa, chocia go dziekan kilka-

krotnie upomina. W innych razach z Arystotelesowskiemi

lekcyami zaatwiano si w inny sposób. Ju w r. 1490,

roku Celtesa, extraneus Jan Kunasz z Krakowa przerywa

wykad o Parva naturalia »propter auditores, quia non

Gonclus. univ. 1508.

Liber clilig. str. 169 i 171.
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erant«, dla braku suchaczy. Dla tych samych powodów
zaniecha w r. 1512 kollegiat mniejszy, Felix aski, wykadu
de generatione, Maciej z Brzezia, extraneus z roku 1515,

lekcyi Arystotelesowskiej de anima. Nie wiemy, po czyjej

stronie bya wina; zapewne brak interesu ze strony su-

chaczów zlewa si tu na jeden skutek z opieszaoci

nauczyciela. W innych znów razach zamieniano zapowie-

dziany urzdowo wykad, a po kilku godzinach chroni

si postpowy extraneus od artes do auctores, od ciemnych

wywodów Arystotelesowskich do jasnej piknoci klasy-

cznej. Mamy tego w spisie wykadów niezliczone przy-

kady, poczwszy od pierwszych lat szesnastego wieku.

Za okras i podniet su tu autorzy klasyczni, czasem

utwory humanistów, jak poezye Mantuanusa, innym razem

komedya Leonarda Bruni Poliscene, któr po raz pier-

wszy objania mistrz bardzo swawolnego i burzliwego

ycia, Maciej z Przedborza w r. 1518. Tak samo przeszed

ju tene w r. 1515, zaatwiwszy si z Meteora, do Bu-

kolik Wergiliusza. Niektórzy modzi nauczyciele systema-

tycznie uprawiali ten wybieg, szczególnie niejaki Andrzej

Pirzchaka z Opoczna, jeden z najradykalniejszych szer-

mierzy w walce z Arystotelesem. U niego jest to sta
metod: jako extraneus w r. 1521 zaatwiwszy si z To-

pikami objania Mantuanusa, w roku 1522 przechodzi od

Meteorologików do Paradoxa Cyceroskich, w roku 1523

od Theorica planetarum do Somnium Scipionis, w roku

1524 wreszcie (zima) uporawszy si spiesznie z lekcy

ekonomików przeskoczy do Satyr Persyusza.

Co wic nie mogo wej przez otwarte wrota do

uniwersytetu, wchodzio boczn furtk. A objawy te do-

wodz, e stara warownia si rysowaa, e nie bya strze-

on ani bronion naleycie, aby wytrzyma najazd i za-

mach bardziej stanowczy. Midzy innemi jedna z najwa-

niejszych instytucyi w dawnym ustroju, popisy dyalektyki

W' t. z. actus sobotnich szy w coraz wiksze zaniedbanie.

Na te akty mieli magistrowie z kolei uczszcza, zarówno
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kollegiaci wiksi i mniejsi, jak extranei. Tymczasem sa-

mowola i wstrt rosncy do tych scholastycznych turnie-

jów coraz bardziej rozluniay dotychczasowy porzdek.

Opuszczano je rozmylnie i coraz czciej uchylano si
od tego obowizku. W roku 1523 wysza dlatego uchwaa
de actibus ordinariis, zwrócona przeciw opieszaoci kol-

legiatów, mianowicie starszych 1
); jeeli za ci pod tym

wzgldem si lenili, to czegó mona si byo spodziewa

po extranei, modszych mistrzach, którym zasadnicze prze-

ciwiestwo mierzio te dysputy. To te syszymy co chwil
o opornoci ich wzgldem tej instytucyi; w zimie roku

1525 a kilku z tej modszej braci nie chce w tych actus

adnego bra udziau, w r. 1529 Jerzy Libanus, kiedy na

niego kolej przysza, postanawia odmówi posuszestwa,

a w latach 1530 i 1531 inni modsi mistrzowie id za

jego przykadem 2
). Sowem ta strona redniowiecznego

nauczania wskutek naduycia i nadmiaru dysput przeya
si stanowczo; to te w Krakowie, podobnie jak w in-

nych uniwersytetach 3
),
podtrzymywano j tylko sztucznie.

W kocu jednak nie dao si to obroni, co nie odpowia-

dao ani ludziom ani czasowi.

A równoczenie z tymi powodami gbszymi, po cz-
ci duchowymi, bieda materyalna zacza dawa si we
znaki w uniwersytecie i nadwera jego ustrój dotych-

czasowy. Skargi na ruin budowli uniwersyteckich i brak

rodków, aby temu zapobiedz, snuj si od pocztku stu-

lecia przez cay szereg lat nastpnych 4
). Niektórym kolle-

giaturom grozi ju zanik zupeny wskutek braku odpo-

wiednich rodków. Pierwotne dotacye nie odpowiaday

x
) Conclus. univ. 1523.

7
) Wedug Liber Diligentiarum.

s
) Kaufmann, Geschichte der deutschen Universitaten II, 380.

*) W r. 1500 (Archiw. uniw. dok. n. 3691) odzywaj si pro-

fesorowie do biskupa Fryderyka: quod fructus, redditus et proven-

tus beneficiorum ... ad sustentationem ipsorum sufficientem . . . mini-

me suppetunt.
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ju czsto zmienionym warunkom epoki, a pienidze dla

kollegiatur niektórych przeznaczone nie wpyway regu-

larnie. Skargi wic, e kollegiaci ledwie egzystowa mog,
ponawiay si cigle. Kiedy si zmniejszya frekwencya

uczniów, odciganych przez luzaków humanistycznych,

a potem przez zagranic, poczo ródo dochodu, napy-

wajcego z pastus czyli czesnego, powoli wysycha. Cigle

te w ówczesnych dokumentach syszymy o »collegiaturae

periclitatae« lub »lapsae«, raz wraz ponawiaj si rodki

i pórodki, aby zemu zaradzi. Szczególnie byo zagro-

onem Collegium minus, a mistrzom tym mniejszym szczu-

po dochodów (tenuitas proventuum) x

)
przedewszystkiem

dokuczaa dotkliwie. Radzono i radzono, wprowadzano
oszczdnoci przy promocyach, pienidze pochaniane przez

uczty graduowanych miay odtd wpywa do skarbu uni-

wersytetu; biskup Konarski uwolni w r. 1506 osiem kol-

legiatur mniejszych od opat w jego kancelaryi 2
), nast-

pnie biskup Tomicki i sam król Zygmunt usiowrali roz-

maitymi dowodami aski przyj uniwersytetowi w pomoc.

Ale wszystkie te dorywcze rodki nie zdoay usun nie-

dostatków materyalnych, na które szkoa Jagielloska chro-

maa odtd przez wiek szesnasty i szereg nastpnych wie-

ków. Byo to nastpstwem tego, ze w danej chwili nie

zdobyto si na radykaln przemian stosunków i zreor-

ganizowanie tego, co po stu latach ycia innych warun-

ków na dalsze ycie wymagao.

1
)
Cod. univ. Crac. III, 237.

2
)
Cod. univ. III, 238. Reszta, cztery inne kollegiatury mniej-

sze byy ju poprzednio od tego wolne.
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XII.

Wysze duchowiestwo i jego usiowania w celu podniesienia uni-

wersytetu. — Jan Konarski popiera humanizm. Jego stosunek do

wszechnicy. — Jan Lubraski. — Erazm Cioek, dyplomata i mece-
nas. — Jego towarzysz Mikoaj Czepiel. — Dziaalno i zasugi Pio-

tra Tomickiego. — Jan aski, arcybiskup gnienieski.

Wspomnielimy tutaj i tylokrotnie ju zaznaczalimy

zabiegi wyszego duchowiestwa polskiego okoo podnie-

sienia stanu wszechnicy krakowskiej. Zabiegi te wyst-
puj dobitnie przez cay pocztek szesnastego stulecia,

a sztandar, pod którym si skupiaj, by niewtpliwie

sztandarem humanizmu. Tómaczy si to tern, e wród
duchowiestwa znajdowali si ludzie wyksztacesi, którzy

po czci z zagranicy przynosili zarzewia nowej kultury

do kraju, tak i przedewszystkiem episkopat ówczesny

dostarcza ruchowi umysów znakomitych chorych i na-

czelników. Mno si w tych czasach uchway synodalne,

majce na celu reform uniwersytetu, usunicie gó-

wnych braków, wskutek których wszechnica krakowska
chromaa. Synod prowincyonalny piotrkowski z r. 1510

postanawia, aby archidyakon krakowski Piotr Tomicki

wespó ze Zygmuntem Targowickim, kanonikiem krako-

wskim i biskupem-kanclerzem uniwersytetu »wszystkie

niedostatki krakowskiej szkoy pod wzgldem nauki prze-

patrzylk ). Próby te ponawiaj si odtd cigle w krótkich

czasu odstpach. A zabiegi duchowiestwa znalazy nie-

bawem poparcie w Rzymie, gdzie papie Leon X-ty oso-

bnem breve z 29 marca roku 1518 poleci reform uni-

wersytetu arcybiskupowi askiemu , biskupowi Konar-

') Archiwum komisyi prawniczej I, 348.
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skiemu i Tomickiemu, podówczas ju przemyskiemu bi-

skupowi 1
).

Kanclerzem uniwersytetu i biskupem krakowskim
po mierci kardynaa Fryderyka w roku 1503 zosta Jan
Konarski. Stosunek jego do powierzonej opiece jego

wszechnicy ulega pewnym chwiejnociom. By to czo-

wiek oywiony najszczerszemi chciami dla dobra uni-

wersytetu, gorco opiekowa si uczonymi, a Piotr To-

micki jako archidyakon podsyca w nim niewtpliwie te

skonnoci. Szy one w kierunku humanizmu. W r. 1506

uwolni Konarski omiu kollegiatów mniejszych od inwes-

tytury swojej kancelaryi i opat na rzecz teje, zastrzega-

jc stanowczo, aby w razie wakansu nadawano te stano-

wiska tylko ludziom posiadajcym odpowiednie wykszta-

cenie 2
). Stao si to za rektoratu Macieja z Miechowa i za

tego wpywem; szczególna pieczoowito nad mistrzami

mniejszymi natchnion bya zapewne zamiarem poparcia

i utwierdzenia humanizmu. Sawi go za t troskliwo
póniej Mikoaj Szadek w swem Judicium astronomicum

z r. 1523; dowiadujemy si z tego wiadectwa, e Ko-

narski nie tylko tern zwolnieniem przyszed w pomoc mniej-

szym kollegiatom, lecz e prócz tego dom ich z wasnych
funduszów odnowi i przyozdobi 3

). Wyranie wic Ko-

narski opar si gównie na tej modszej braci w uniwer-

sytecie i wszelkimi sposobami dwign i poprze j za-

mierzy.

Kiedy te w roku 1512 Maciej z Miechowa, bdc
rektorem po raz pity, rozwin wielk dziaalno, aby

kollegiatury, mianowicie mniejsze od upadku ratowa,

znowu biskup krakowski przychodzi mu z pomoc, na-

dajc uniwersytetowi przywilej, moc którego móg obej-

J

) Szujski, Odrodzenie i reformacya str. 33 i 131. Na to breve

powoywuj si póniejsze uchway synodalne. Samego tekstu tego

dokumentu nie udao mi si odszuka.
*) Cod. univ. III, 238.
3

) Domum nostram restaurasti ornatissime.
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mowa spadki po pewnej liczbie zmarych bez testamentu

duchownych 1
). Nastpnie 25-go listopada r. 1512 nada

tene Jan Konarski rektorowi z zimy 1512/13 wadz nad-

zwyczajn dla poskromienia niektórych nieporzdków, które

zakócay ad i spokój uniwersytetu 2
).

Po licznych dowodach yczliwoci i pieczoowitoci

znajdujemy jednak krótko potem kanclerza i uniwersytet

w otwartej wojnie. Jan Konarski naoy mianowicie w r.

1512, stosujc si do wieej uchway synodu piotrkow-

skiego, zobowizujcej duchowiestwo do pewnych opat

na rzecz skarbu, kontrybucy na kler dyecezyi krakowskiej

nie wyczajc z tego mistrzów uniwersytetu. Krok ten

w pierwszym rzdzie by wymierzonym przeciw bogaciej

uposaonym kollegiatom, kanonikom katedralnym i czon-

kom kapituy w. Floryana 3
). Uniwersytet jednak opar

si temu rozporzdzeniu, powoywajc si na swoje przy-

wileje i exempcye, a biskup rozgniewany ogosi wskutek

tego tymczasem exkomunik na opornych i zagrozi in-

nemi jeszcze karami 4
). Walka bya zacit; magistrowie

apelowali do papiea i spraw ostatecznie wygrali. W obr-

bie samej wszechnicy zarysoway si jednak przy tern pe-

wne przeciwiestwa; bo 25-go i 26-go lutego r. 1513 5
) na-

pomniano kollegiatów mniejszych pod zagroeniem cikich
kar, aby we wszelkich postpowaniach stali solidarnie

przy uniwersytecie (starent in omnibus determinationibus

cum universitate) i poczyli si we wspólnej apelacyi

(nullo modo recedant ab universitatis appellatione). Do-

chodz nas wic odgosy jakiej walki w onie samej wsze-

chnicy; modsi mistrzowie, a wic humanici, wyranie

w tym sporze przechylali si na stron krakowskiego bi-

*) Conclus. univ. r. 1512,
2

)
Cod. univ. IV, 40.

3

)
Szujski, Odrodzenie str. 33 przypuci, e biskup rozgniewa

si na uniwersytet za jego opieszao w dziele reformy.
4
)
Por. o tern Cod. univ. IV, 49.

B
) Conclus. univ.
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skupa, który przecie dla nich osobn mia yczliwo
i szczególnemi stwierdza j askami.—Nastpc Konar-

skiego zosta w roku 1523 Tomicki, który w stuletni ro-

cznic objcia rzdów przez Olenickiego odnowi posta-

nowi wietne tradycye kanclerstwa i podj ze zdwojon
energi zabiegi Konarskiego w celu odrodzenia wszechnicy

krakowskiej.

Na stolicy poznaskiej zasiada tymczasem w pocz-

tku stulecia Jan Lubraski; podczas sporu Konarskiego

z uniwersytetem stan on w obronie praw magistrów

i to mimo tego, i by jednym z najgorliwszych opieku-

nów nauki i zwolenników postpu. Humanici obcy, jak

Aldus i Regius powicali mu swe wydania klasycznych

autorów, w Poznaniu zaoy on szko, która dla Wiel-

kopolski miaa odgrywa niemal rol uniwersytetu *); Ru-

dolf Agricola cieszy si szczególniejszem poparciem z jego

strony za swego w Polsce pobytu. Dziaalno jednak

Lubraskiego, obfita w skutki dla dziejów ogólnej kultury

w kraju, lunie si tylko i dorywczo wie z dziejami uni-

wersytetu krakowskiego. Wybitniejszymi natomiast byy
wpywy innych dostojników kocielnych, Erazma Cioka

i Piotra Tomickiego. Obydwaj oni tysicznymi wzami
poczyli si ze szko krakowsk. Pierwszy zapisa si

na uniwersytet w r. 1485, drugi w r. 1488, nastpnie ma-

gistrem zostaje Cioek w r. 1490, Tomicki w r. 1493. Oby-

dwaj wystpuj wkrótce potem na katedrach jako extranei;

Cioek naucza w Krakowie w latach 1490— 3, Tomicki

przelotnie w r. 1493. Dugo wic nie zatrzymali si na

tych stanowiskach, bo myl i ambicya pdzia ich dalej

i wyej, na szersz aren ycia i polityki. Ale obydwaj

zachowali przez cae ycie wierno dla sztandarów, które

ukochali za modu. Erazm Cioek to czowiek nowy,

*) Por. o pocztkach tej szkoy Hegendorphinus w Encomium
terrae Polonae (Crac. Vietor 1530). Uczyli w niej sam autor, Tho-

mas Bedermann i inni.



272 KSIGA III. ROZDZIA III.

niepewnego nawet pochodzenia, lecz peen ambicyi, pe-

en dzy i zapau, aby od razu pochon wszystkie za-

soby kultury, które miay mu torowa drog przez ycie.

Zaskarbi on sobie szczególne aski wielkiego ksicia Ale-

xandra i odtd uywano go czsto do dyplomatycznych

misyi, mianowicie do Rzymu; zuy je w interesach kraju,

ale prócz tego naduy ich na rozmaite zabiegi i intrygi,

zmierzajce do wyniesienia wasnej osoby a pokrzyowa-
nia planów swych przeciwników. Kiedy w r. 1501 przed

Alexandrem VI-tym w Rzymie wystpi, uderzy ju wy-

kwintn sw wymow dwór papieski x
). Podczas tych po-

dróy zawiera on prócz tego znajomoci z uczonymi

synnymi, wzbogaca swój znaczny, a umiowany ksigo-

zbiór, otacza si wreszcie pewn wystawnoci, która mu
skarbia dworaków i popleczników. Towarzystwa jednak

rodaków unika, a najchtniej otacza si cudzoziemcami,

zwaszcza Niemcami 8
). mier przedwczesna przerwaa

jego ycie w Rzymie w r. 1522 i przerwaa zarazem w-
tek jego marze, w których nawet o kardynalskiej nio
mu si purpurze.

By to w kadym razie czowiek wybitnych zdolno-

ci i wielkiego w rozwoju naszej kultury znaczenia. »Pod

jego opiek tulili si drukarze i wydawcy, jemu przypi-

sywali wydane przez si dziea« 3
). Sawny woski huma-

nista Beroaldus dedykowa mu traktat De terrae motu,

w r. 1505 pojawi si w Bolonii dyalog Lucyana Philo-

pseudes równie z przedmow wystosowan do Cioka.

A najpikniejszym pomnikiem wykwintnych jego upodo-

ba jest pyszne Pontificale z licznemi i ciekawemi mi-

niaturami, wykonanemi prawdopodobnie przez tego sa-

mego mistrza, co miniatury synnego kodexu Behema.

:
) Optima pronuntiatione et aptitudine, jak pisze Joh. Burchard

w Diarium (ed. 1883) III, 122. Por. tame o Sapiee, 124.
2

)
Lukas, Erazm Cioek (1878) str. 101.

3
)
Lukas 1. c. 109.
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Dzieo to sporzdzonem zostao z polecenia Cioka, a na-

tchnionem moe przykadem Jana Burcharda, który w Rzy-

mie ceremonie papieskie w tych czasach opisa, a jako

dworak wpywowy Alexandra VI-go obezna si z niemi

dokadnie 1
).

Na ulicy Kanonnej w Krakowie zbudowa sobie

Cioek dom wystawny »magnificentissimum palatium«,

ozdobiony piknemi odrzwiami i oknami; ksztaty jego wpra-

wiy w zachwyt woskiego medyka Adama Gadius'a 2
).

A na dworze biskupim w Pocku kwito szczególnie bujne

ycie umysowe, podsycane przez cudzoziemców. Syszymy
o sekretarzu Cioka Karolu Antonim Moncinereus z Bo-

lonii 3
). Znalaz si take w jego otoczeniu hiszpaski pra-

wnik Garsias Quadros, doktor praw boloskiej szkoy i pro-

fesor, który w roku 1510 zapisa si do matrykuy kra-

kowskiej. Król prosi Cioka, aby tene przysa go do

Krakowa »dla uwietnienia uniwersytetu« 4
), a yczeniu

temu stao si zado, skoro dopisek w Album studiosorum

nazywa go »pro iure pontificio lector nostri studii conti-

nuus.« Wyranie wic Cioek w licznych swych podró-

ach zamawia tych ludzi dla siebie i kraju.

Nie podobnem za przy jego nazwisku nie wspom-
nie innego czowieka, który ma wiele rysów pokrewnych,

a czsto z Ciokiem na dyplomatycznej wspódziaa are-

nie. Mamy na myli Mikoaja Czepiela. Stopie aka-

demicki magistra uzyska on take w Krakowie i nazwi-

sko jego pojawia si odtd przez czas duszy (1487—1516;

) Por. Lukas, Erazm Cioek 108; Sokoowski, Kwartalnik hi-

stor. z r. 1889, Rocznik III, zeszyt 4, 738 i nast.
2
)
Acta Tomiciana IV, 86.

3
)
Bauch, Rudolph Agricola p. 29.

4
)
Acta Tomiciana I, 111. W bibliogr. Estreichera zapisano

pod r. 1512 nieznane dzieko tego autora: Breviarium iuris utriusue
(Crac. Haller). Prócz tego znam z biblioteki Hr. Czapskich w Kra-
kowie jego traktat o stopniach pokrewiestwa: Lecturae arborum
consanguinitatis, wydane po jego mierci u Unglera 1522.

Hist. Uniw. T. II. 18
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na kartach ksigi diligentiarum. Ale to tylko pozorne byo
nauczycielstwo; bo Czepiel wykada stale przez zastpców,

a sam uywa czasu do przebijania si bardziej korzy-

stnego przez ycie i dobijania o coraz intratniejsze bene-

ficya. Urodzenie jego plebejskie stawao mu na przeszko-

dzie w tej pogoni; nie wiedzie jakim sposobem podszy

on si jednak pod szlachectwo herbu Korab i podobnie

jak Cioek, mimo podejrze i szkalowa na »plebejusza«,

tyle z biegiem czasu naowi stanowisk, e liczba ich we-

dug przycinków wspóczesnych dorównywaa liczbie dni

penego roku x
). By to wic typ kortezana; w Rzymie

duo on przebywa 2
) i polowa na coraz nowe tytuy.

Zosta w ten sposób doktorem dekretów promotionis Ro-

manae i otrzyma godno hrabiego palatini Lateranensis.

Syt lub prawdopodobnie niesyt chway i zaszczytów

umar on, podobnie jak Cioek, w stolicy papieskiej w r.

1518, wyprzedzajc o cztery lata zgon dostojnego swego

opiekuna.

Jego biblioteka powiadcza, e obok »krztania si

okoo wiela« i to bardzo skutecznego, mia Czepiel wy-
sze naukowe interesa, e podróe swe wyzyskiwa take

dla idealnych celów. Wród przybytków, które z jego za-

pisu dostay si do biblioteki Jagielloskiej, wyróniaj si

wczesne druki greckie, Apollonius'a z Rodu, komedyi Ary-

stofanesa, Suidas'a 3
). Humanist wic by Czepiel zawo-

anym, przystajcym dobrze do osoby Cioka, z którym

dzieli sumiennie dyplomatyczne zabiegi, a czasem take

i mniej sumiennie pienidze, z kraju dla popierania ró-

nych interesów przesyane 4
). Czowiek to peen gitko-

ci w yciu, a zapewne i w zasadach, które nagina we-

*) Por. Cricii Carmina (ed. Morawski) p. 182.

2
) Ju w r. 1485 (Acta rect. 983).

s
) Por. Wislocki, Catalogus Incunabulorum sub Czepiel.

4
) Por. Stanisaw Lukas, Erazm Cioek p. 88.
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dug potrzeby i wedug- niezliczonych potrzeb doczesnych,

utrzymujcych jego umys i wol w cigem napreniu.
Mem daleko wybitniejszym od Cioka i jego Acha-

tesa by Piotr Tomicki. Syszymy, e studya swoje za-

cz od szkoy w Gnienie, e potem przez czas pewien
przebywa w Lipsku, gdzie midzy innemi dokadnej
znajomoci jzyka niemieckiego nabra, e wreszcie sto-

pnie akademickie pozyska w Krakowie. Biograf jego Ho-

zyusz opowiada, e ju jako ucze odznaczy si sw bie-

goci i zrcznoci w subtelnych dysputach uniwersy-

teckich. Wiedz t i kultur pogbi on nastpnie we
Woszech, gdzie nabra ostatecznie tej wszechstronnej

ogady, wyksztacenia i tej dzy nauki dla siebie i in-

nych, która go nam przedstawia jako najpikniejszy nie-

omal kwiat odrodzenia, i przeksztacia go w najznako-

mitszego szermierza humanizmu. By on— wedug sów
Erazma z Rotterdamu—jakoby przez Boga stworzonym
dla dobra ludzi i korzyci publicznej 1

). W kocu roku

1500 powróci Tomicki z Rzymu do Krakowa i zosta na
razie kanclerzem arcybiskupim przy boku kardynaa Fry-

deryka. To byo pierwszym stopniem wietnej póniejszej

karyery, która go do biskupstwa krakowskiego i podkan-

clerstwa koronnego doprowadzia.

Tomicki by ju za modu, kiedy wystpi na chwil
jako nauczyciel w uniwersytecie, i póniej wielkim zwo-
lennikiem nowych kierunków i tych ludzi, którzy je w kraju

szerzyli. Zaznaczylimy ju wielokrotnie jego zasugi okoo
podniesienia uniwersytetu. W roku 1510 synod piotrkow-

ski poleci mu reform wszechnicy, a odtd pozosta on

wiernym tej myli, szczególnie odkd po Konarskim na

biskupstwie zasiad krakowskiem. Wielkie myli i wielkie

natchnienia on do uniwersytetu wnosi, torowa drogi

wszelkiemu postpowi, czy to kiedy chodzio o jzyki sta-

roytne, czy o jzyk hebrajski lub prawo rzymskie. Jeeli

*) Morawski, Nidecki str. 34.

18*
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mówi, e przyjazd Bony stanowi przeom w naszej kul-

turze, to przynajmniej równie poczestne miejsce obok

woskiej królowej przynaley si znakomitemu biskupowi

krakowskiemu. Zbigniew Olenicki byby z pewnoci
niejedn mikko zgani w jego polityce, zreszt poznaby
w szlachetnych jego i wzniosych dnociach myl z swo-

jej myli i krew z krwi swojej i uznaby w nim godnego

siebie na stolicy krakowskiej nastpc.
Arcybiskup gnienieski, Jan aski by czowie-

kiem innego nastroju i inne zajmuje on te stanowisko

w ówczesnym ruchu umysów. Nie opiera si on stano-

wczo nowym hasom; za jego przecie wpywem Leon

X-ty w r. 1518 wyda breve polecajce reform uniwer-

sytetu. Ale nie ma on wykwintnego wyksztacenia innych

dostojników kocielnych, a zalew cudzoziemszczyzny, szcze-

gólnie niemieckiej, budzi w nim odraz i obawy. Nie tylko

polityka, ale i te przeciwiestwa przyczyniy si do nie-

przyjani midzy nim a Tomickiego obozem. Wszystko

go od tych ludzi przedziela; kiedy tamci, posiadszy wy-

kwintne wyksztacenie wieku, przechylaj si do mono-
wadztwa rodowego i duchowego, lgn do zagranicy, mia-

nowicie niemieckiej i tym wpywom w dziedzinie cywi-

lizacyi i polityki szerokie otwieraj pole, to szlachcic ten

sieradzki staje na stanowisku cianiejszem, rodzimem i na-

rodowem, przedstawia i chce przedstawia domorose kie-

runki szlachty, a wobec niemczyzny gosi zawsze i wsz-
dzie odporno, wywiesza sztandar polski, pod którym za-

mierza zwalcza ywio zbytecznie w Polsce rozpanoszony,

odniemczy miasta rzdzce si prawem magdeburskiem *).

Nie odebra on wychowania uniwersyteckiego ani

w Krakowie ani za granic; mistrz krakowski Andrzej

Góra wpoi we tylko pewne wiadomoci prawa, potrze-

bne do ycia 2
). Wobec humanistów, którzy posiedli sól

*) Zakrzewski w Ateneum 1882, 2 str. 215.

2
) Ten Andrzej de Góra umar 1520 »veluti alter iustus Simeon«

wedug Archiwum uniw. Cod. 69, 40.
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ziemi, zwie si on z ironiczn skromnoci w swym te-

stamencie »nieuczonym i niepotrzebnym^ indoctus et in-

utilis x
), lecz mimo tego chciaby nie gorzej od tamtych

mdrców suy rzeczypospolitej. Wrodzone zdolnoci i po-

parcie szlachty, na któr rachowa, przysporzyy mu te
godnoci i znaczenia. W kadym razie jest to typ wybi-

tny pewnej reakcyi przeciw kierunkom, które w wyszych
warstwach narodu szerzy si zaczy, a wtpi nie mo-

na, e wród tumu wielu podzielao nieufno tego szla-

chcica sieradzkiego wzgldem nowych ywioów, wierzyo

raczej w rodzime zdolnoci, lub rodzime nawet nieuctwo

ni w mdrkowato wykwintnych lecz nieco mikkich uczo-

nych i dyplomatów, którzy ze szkoy humanizmu wychodzili.

Wspomnielimy, e Laski nie zamkn si stanowczo

przed tymi wpywami. Zdawaby si jednak mogo, e on

popiera ludzi romaskich przeciw najazdowi niemieckiemu.

W r. 1508 wstawia si aski, naówczas proboszcz po-

znaski i kanclerz koronny, za Wochem Janem Siculus^m,

pozwanym przed sd rektorski o obraz uniwersytetu

i broni osobicie tego czowieka, zwc go swym familia-

ris 2
). Potem okoo r. 1526 bawi w otoczeniu arcybiskupa

poeta francuski Anianus i kruszy za dostojnym swym
opiekunem kopie w turnieju poetycznym midzy askim
a Tomickim 3

). Przypuci wic mona, e te przyjanie

i otoczenia byy wypywem antyniemieckich uczu kanclerza.

Stosunek askiego do uniwersytetu i tern si zazna-

czy, e arcybiskup gnienieski, uzyskawszy w r. 1515

tytu legata a latere, miesza si chtnie do jego spraw

wewntrznych, uwaa siebie za wysz instancy, wkra-

czajc niejako w prawa i w dziedzin biskupa krakow-

skiego, kanclerza krakowskiej wszechnicy. Ju w roku

1517 podczas sporu dwóch doktorów medycyny o pier-

*) Zeissberg, Johannes aski und sein Testament (Wien 1874)

str. 159.

2
)
Acta rectoralia n. 2137.'

3
)
Cricii Carmina p. 156/7.
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wszestwo w uniwersytecie (ratione prioris loci) apelowa

jeden z tych mistrzów do arcybiskupa. Król Zygmunt prze-

sa wtedy askiemu upomnienie, aby mia wzgld na po-

wag i prawa kanclerza, »a przez takie odlege ape-

lacye nie zamcano spokoju i zwyczajów wszechnicy 1
).

Póniej z r. 1523 znowu protestowa uniwersytet przeciw

pewnym uroszczeniom arcybiskupa, który »zelo non bono

contra universitatem concepto« chcia ograniczy prawa

i jurysdykcy t. z. konserwatorów. Ponowiono tu protest

przeciw obcym sdziom przed których spory wewntrzne
szkoy zanosi nie naley 2

). W zamiarze reformacyi szkoy

by on w zasadzie zgodnym z innymi biskupami jak To-

micki; w szczegóach, w pogldach na defectus, które usu-

n naleao i w rodkach ku temu zalecanych bya nie-

wtpliwie rónica zda, której my dzi ju jednak doka-

dnie okreli nie zdoamy.

XIII.

Pewne reformy w pocztku stulecia. — Fundacye Miechowity i To-

mickiego. — Przeobraenia jednak id powoli i maj cech poowi-

cznoci. — Dlatego niedostatki trwaj i walka si przedua. — Nie

wynik ale czas walki by wietnym. — Kraków ogniskiem postpu

w rónych naukach. — Historyografia po Dugoszu. — Miechowita. —
Król Alexander i jego plany historyczne. —W pierwszej poowie

szesnastego wieku wiele uniwersytetów upada, podobnie i Kraków. —
Frekwencya uniwersytetu si znia, szczególnie napyw obcych

ustaje. — Przyczyny tego objawu. — Powody ogólno-polityczne i lo-

kalne, krakowskie. — Kraków si polszczy, a uniwersytet staje si

szko polsk i plebejsk. — wietno Zygmuntowskiej epoki wy-
pywa z innych róde.

Wszystkiej te zabiegi i nawoywania synodów i bi-

skupów dugo nie odnosiy naleytego i stanowczego sku-

tku; w obrbie uniwersytetu dugo jeszcze nie zdobyto

Acta Tomiciana IV, 198.

Conclusiones universitatis z r. 1523.
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si na radykaln, zasadnicz reform. Wprawdzie widzieli-

my, jak humanizm wdziera si na uniwersytet, jak apo-

stoowie jego i lekcye si mnoyy, widzielimy dalej walk,

jej koleje i zwycistwa, ale te dorywcze postpy naleao

uj w pewien ad i porzdek, okreli statutami rozwój

i uj go w pewne prawida, uzna lekcye z nowego za-

kresu za równowane i równie obowizujce, jak rednio-

wieczne wykady, a przecie do tego nie przyszo. Mamy
z pocztku wieku pewne próby reformy, niemiae, poo-

wiczne, nie dosigajce rdzenia sprawy i pooenia. Ra-

dzono cigle o niedostatkach ale nie zdobyto si na kroki

stanowcze.

Do tych prób, zdajcych do uchylenia braków re-

dniowiecznego ustroju, zaliczy musimy fundacy Miecho-

wity z r. 1522. Wiadomem jest, e nauka i nauczanie

redniowiecznego uniwersytetu chromao po czci z tego

powodu, e magistrowie nie mieli cile okrelonego za-

kresu, lecz postpujc z jednego stanowiska na drugie
?

zmieniali wraz z beneficyum i kollegiatur przedmiot wy-

kadu, przebiegali z redniowieczn encyklopedycznoci

wszystkie siedem sztuk, wykadali raz meteorologi, to

znów astronomi, to znów metafizyk. Brak specyalnoci

i zagbienia si w jednej nauce wytwarza musia pe-

wn pytko i powierzchowno wykadu. Maciej Miecho-

wita zrobi tedy wyom w dotychczasowej praktyce. Wy-
posay on hojniej stanowisko astrologa w uniwersytecie,

zastrzeg jednak, aby ta kollegiatur nie podlegaa odtd
opcyi, t. j. nie dostawaa si z kolei w rce coraz innego

kollegiata, lecz eby uniwersytet wybiera na to stano-

wisko ma zdolnego i uczonego, »któryby na niem przy-

najmniej pitnacie lat pozostawa z korzyci dla nauki

i jej postpu... propter maiorem experientiam conquiren-

dam« *). By to wic krok stanowczy, zrywajcy z dotych-

czasow tradycy, otwierajcy zbawienne szlaki dla po-

stpów przyszoci.
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W r. 1531 uczyni co podobnego biskup Tomicki

z inn kollegiatur, z wyranym zamiarem poparcia i utwier-

dzenia humanizmu. W r. 1406 wyposay by ks. Nówko
kollegiatur gramatyki lub retoryki w uniwersytecie Ja-

gielloskim, poczon z altary w. Alexego w katedrze

krakowskiej. Dochody jej miay pyn z domu naro-

nego na placu w. Andrzeja, zwanego Zerwikaptur. Kol-

legiatur ta z biegiem czasu bardzo podupada, naleaa
do periclitatae, bo dom ów na ulicy Grodzkiej, mocno
zrujnowany przysparza raczej kopotów ni dochodów.

W pierwszej poowie szesnastego wieku, w r. 1530 prze-

szed on te od uniwersytetu na wasno kapituy kra-

kowskiej. Podupad kollegiatur Nowkona naleao teraz

ratowa. Kapitua krakowska ofiarowaa wtedy domowi
wikszemu uniwersytetu patronat nad kocioem parafial-

nym w Zielonkach; a do tego beneficyum inkorporowano

ow altary w. Alexego. Pleban Zielonek, wybrany przez

kollegiatów wikszych, mia by odtd zobowizanym do

lekcyi in theologia sive in artibus. Równoczenie przed-

sibra biskup Tomicki kroki dla uratowania i uposaenia

katedry Nowkona, czyli Oratoriae lectura, »która nie tylko

dla uniwersytetu, lecz dla caego królestwa jest bardzo

poyteczn i konieczn.« rodki po temu s bardzo zna-

mienne dla epoki i dla Tomickiego zarazem. Altarysta

otarza, znajdujcego si w wielkiej izbie kollegium wi-
kszego, ma odtd trzynacie grzywien wypaca rocznie

dla kollegiata Nowkona. A lektor ten wymowy ma w przy-

szoci nie drog opcyi dostawa si na to stanowisko,

lecz z wyboru kollegiatów wikszych, którzy baczy maj
na jego zdolnoci wt tym kierunku, nie zwaajc na prawo

starszestwa, ani na stopnie uniwersyteckie. Elekt moe
by nawet onatym. Ma on w zimowem i letniem póro-

*) Cod. univ. IV, 87.
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czu, prócz tego podczas kanikuy wykada wymow » opie-

rajc si zawsze o klasycznych autorów«, Cycerona, Kwin-
tyliana i Liwiusza, prócz tego w uroczystych chwilach

wystpowa z mow w imieniu uniwersytetu. Uniwersy-

tet ze wspólnych dochodów swoich doda mu wreszcie

cztery grzywny.— Caa ta reforma, w r. 1531 przedsi-

wzita *), nosi na sobie stanowcze pitno nowoci, wpro-
wadza zasad wyboru i otwiera wrota uniwersytetu dla

humanistów wdrownych i modych oratorów, którzyby

w jego murach zamierzyli roztacza byski nowej kultury

i kultury tej kierunki szerzy. Tomicki, jak zawsze, tak

i w tym wypadku, miao kroczy naprzód i miao dziaa

w imieniu sprawy, której po imieniu nazwa si nie waha.

Zdobiono tak dorywczo na dachu gmach, którego

fundamenta i podstawy byy nadwtlone. Reforma stano-

wcza, bardzo podana, tymczasem opóniaa si cigle.

Nie pomogy na defectus i braki takie rodki, jak zmniej-

szenie kosztów promocyjnych, które w pocztkach wieku
obniono po kilkakro. W r. 1521 mamy lad reforma-

cyjnej pracy w nowo spisanych statutach fakultetu teo-

logicznego; wprowadzay one lepszy porzdek, ale nie za-

wieray zarzewia prawdziwego postpu. Po dugich zwo-
kach, dopiero w roku 1536 wzito pod zasadnicze obrady

upadek fakultetu artystów i wydano pewne konstytucye,

które miay zemu zaradzi. Ale jakiego byy one rodzaju"?

Obostrzono rodki przeciw magistrom niedbaym, aby ra-

towa wiczenia (exercitia), od których stronili mistrzo-

wie i suchacze; zalecono, aby przy tych wiczeniach dbano

wicej o styl ozdobny i zwizo (quod illa exercitia...

ad cultiorem stilum et compendiosiorem modum... redu-

cerentur); przypomniano dalej obowizek suchania lekcyi

filozoficznych i logicznych; napomniano wreszcie do ucz-

*) Cod. univ. IV, 107. Nowy kollegiat, jeeli by by onatym,
moe mieszka poza kollegium.
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szczania na actus sobotnie, przy których bakaarze maj,

swe twierdzenia nie teologicznymi lecz filozoficznymi ar-

gumentami popiera 1
). Reforma ta z r. 1536 bynajmniej

wic uchodzi nie moe za przeom stanowczy i wit no-

wej epoki. Te same mniej wicej urzdzenia i zarzdze-

nia redniowieczne miay trwa nadal, tylko w ozdobniej-

szej wystpowa szacie. Jakby tu o szat, a nie o istot

rzeczy i tre chodzio. Reformy szy odtd tak powoli, i
w spoeczestwie bardziej akncem postpu, ni konser-

watywny uniwersytet, zaczy si wyradza pewna nieu-

fno i pogarda wzgldem Jagielloskiej szkoy. W roku

1538 ograniczono liczb exercycyów, w r. 1548 zmieniono

ich nazw na progymnasmata, okrelono inaczej nieco ich

zadania, aby t gówn minionych wieków spucizn, sub-

telnociami scholastycznemi nie razi i nie odstrasza

modziey. Równoczenie niektóre ksiki przedawnio-

ne zastpowano nowszemi, przydatniejszemi dla potrzeb

i smaku chwili. W r. 1550 znowu starano si okreli

istot i zadania exercycyów. Niektóre zupenie odpady, inne

miay by rodzajem powtarzania lekcyi, czem do da-

wnych resumpcyi zblionem... »aby wstrtne miano

exercycyów nie odstraszao modzi od takich wicze«. Osta-

tecznie jednak dopiero reforma Górskiego z roku 1579

zapewnia t. z. humaniora studia winne znaczenie i zu-

pen swobod. Tak duo wic czasu byo potrzeba, aby

uniwersytet wyzwoli si z petów redniowiecznego ustroju,

które hamoway wszelki postp, a mielszych ludzi zmu-

szay do cigego amania i lekcewaenia istniejcych po-

rzdków i przepisów 2
).

Walka bya dug, ale tylko chwilami zacit i to

opóniao ostateczne starcie si dwóch wiatów i wynik

) Muczkowski, Lib. prom. LII.
2

) Por. o tern wszystkiem Liber Promotionum LVII, LVIII,

LXIII, LXIX.
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stanowczy. Walka ta pocza si w dwóch ostatnich pi-

tnastego stulecia dziesitkach i wrzaa ywiej i dobitniej

przez pierwsz wier nastpnego wieku. To za byo dla

uniwersytetu zowrogiem, e si nie skoczya ani stano-

wcz klsk, ani stanowczem zwycistwem; nie znalaz

si bowiem w uniwersytecie przewany i miay czowiek,

któryby doranie i stanowczo przechyli szal na rzecz

postpu; po przyganiciu wielkich zapaów i zagodzeniu

ostrych przeciwiestw ludzie poza uniwersytetem stojcy,

jak Tomicki, przewanym swym wpywem dyktowali wa-

runki dalszego istnienia, wreszcie duch czasu regulowa

to powoli, co duchy znaczcych indywiduów byyby za-

prowadziy raniej i doraniej. A duch czasu przepro-

wadza zawsze mniej doniose reformy, bo nie maj one

pitna indywidualnoci, która wnosi do postpu ciepo

i energi.

Ale sam czas walki by wietnym, penym ycia,

bujnoci, rónorodnoci interesów i ywioów. Jak w wiel-

kiem ognisku zestrzelay si wtedy w Krakowie myli
przewodnie zagranicy, przedstawiane przez takich ludzi,

jak Kallimach, Celtes, tylu wdrownych humanistów7

,
po-

chodzcych z Niemiec, Szwajcaryi i Anglii. A na odwrót

z tego ogniska promieniao wiato na cay nieomal Za-

chód; z Krakowa ruch helleski w Niemczech silne otrzy-

ma poparcie i yciodajne tchnienia. U krakowskich te
mistrzów szukano wiata dla poznania nieba i praw nie-

bieskich; soce Kopernika zawiso odtd nad t kolebk
nowoczesnej teoryi. Midzy innemi znalaza historya w tych

latach wród mistrzów uniwersytetu gorce poparcie. Kiedy

wielki dziejopis rednich wieków, Jan Dugosz, koczy
w roku 1480 wiekopomne swe dzieo, zwraca si on do

uniwersytetu z prob, aby snuto w jego murach dalej

przdz przez niego zadzierzgnit. Ta proba x

)
jest pen

wymowy i szczerego uczucia. »Prosz ja i bagam... mia-

*) Hist. V, 701.
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nowicie . . . doktorów, profesorów, magistrów, studentów,

pisarzy... uniwersytetu krakowskiego, aby po moim zgo-

nie... roczniki me dalej prowadzili. Co wicej, prosz ich

i zaklinam, aby jedn kollegiatur do lepszych nalec
wyczyli i oddali magistrowi wybitnemu, biegemu w nauce

i pisaniu (studiorum et literarum humanitatis peritum),

któryby od innych zaj i trudów wolny, tylko roczni-

kom prac swoj powici, nad nimi przemyliwa, nimi

si radowa, w dzie i w nocy sam ze sob i z innymi

o nich rozmawia, troszczy si o korzy, poytek i chwa
ojczyzny, wicej jednak o chwa Bo i prawd.cc Sowa
te nie poszy na marne. Nie syszymy wprawdzie o prze-

znaczeniu osobnej katedry w uniwersytecie dla historyka

narodu, ale wiemy, e wród mistrzów znalaz si nieba-

wem jeden, który podj prac Dugosza i myli Dugosza.

Pióro zmarego dziejopisa dostao si w godne rce i prze-

szo na czowieka, równie górnymi oywionego ideaami.

Talent pisarski Miechowity jest z pewnoci mniejszy; ale

czowiek ten, którego w medycynie krpoway czstokro
zabobony i przesdy, uderza na polu historyografii szero-

koci swego horyzontu, ciekawoci umysu i spostrze-

eniami penemi trafnoci i trzewego rozsdku. A zanim

Miechowita spisa i wykoczy swe dzieo, przyszo dla

historyografii poparcie ze strony, z której niewiele pod-

niet dla nauki spodziewa si byo mona. Król Alexan-

der, krótko przed swoim zgonem w r. 1506, nakazywa
upnikowi krakowskiemu, aby przez jeden rok wypaca
tygodniowo po kopie groszy Mikoajowi Rozemberskiemu,

któremu »polecilimy, aby napisa history narodu i da-

wnych dziejów Polski. « Historyograf by czowiekiem zna-

nym z dyplomatycznych misyi do Niemiec w celu przy-

gotowania wspólnej na Turków wyprawy. Biegy w mo-

wie mia teraz piórem królowi i narodowi suy. O ile

plan *) ten dojrza, nie wiemy zupenie; ale znamiennem

*) Por. o nim Liber Quitantiarum Alexandri regis p. 216 i Cha-
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dla epoki, a zaszczytnem dla króla jest podjcie myli
Dugosza; dawny jego wychowaniec wypaca tak w cz-
ci dug wdzicznoci wobec mistrza, którego sowa nie

znalazy penego i zupenego oddwiku w murach uni-

wersytetu. Wielki nastpca Alexandra Stefan Batory na

schyku stulecia gorliwiej i skuteczniej dziaa w tym sa-

mym kierunku; prawda, e dla tych, co mieli ma pie-

wa i wojn, znalaz si wtedy monarcha peen dzielnoci,

m, który móg natchn nie tylko historyka, lecz wie-

szczów.— Póniej jeszcze odya pierwotna myl Dugosza
i znalaza wyraz w samym uniwersytecie. Wskrzesi j
w r. 1621 synny uczony Sebastyan Petrycy i uposay
katedr historyografa w onie wszechnicy Jagielloskiej.

Plan redniowiecznego dziejopisa doczeka si tak wre-

szcie urzeczywistnienia; przypado ono jednak na epok,
w której magistralne pióro ju si nie znalazo, a moe
i magistralne czyny pojawiay si rzadziej, ni za czasów

Dugosza.

e wynik walki, która zawrzaa pod koniec redniowie-

cza w Krakowie, nie odpowiedzia jej wietnoci, e uniwer-

sytet po tych zapasach popad w jakie znuenie i upa-

dek, na to zoyy si ogólne czasów powody i przyczyny

bardziej miejscowej natury. Mówilimy ju o niektórych.

Wiek szesnasty ze sw rozterk religijn i niepokojem

sprowadzi i gdzieindziej pewien zastój i zanik wietnoci.
Upadek ten stanowczy objawia si w rozmaitych uniwer-

sytetach; rozlunienie dyscypliny wród uczniów i profe-

sorów, opieszao mistrzów, zuboenie redniowiecznych
tych instytucyi— wszystko to zoyo si na zwyrodnienie.

Wiede okoo r. 1525 w zupenym jest rozstroju, Erfurt

upada w trzecim wieku dziesitku, Rostock i Greifswald

w tych samych czasach prawie zupenym zanikiem s

ritas, ksiga zbiorowa, Petersburg 189 i str. -494: Pawiski, Nieznany
dziej opis polski.
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zagroone. Burza czasu powiaa nad tworami rednich

wieków i zmrozia ich ywotno. Zupenie podobne ob-

jawy mamy w Krakowie.

Mimo tylu ludzi wietnych, którzy w pocztku, stu-

lecia gos z katedr krakowskich zabierali, mimo wszelkich

zabiegów Tomickiego i samego króla Zygmunta, szkoa
krakowska staczaa si z wyyn swojego wiatowego zna-

czenia na stanowisko bardziej nike narodowej szkoy,

a i tego zadania nie dorosa wkrótce i nie zdoaa zado-

woli górniejszych i szerszych aspiracyi. Frekwencya w pier-

wszych dwóch dziesitkach wieku jest jeszcze znaczna,

w r. 1520 zapisuje si w matryku krakowsk jeszcze

294 scholarów. Jak dawniej prócz z Polski pyn tu bar-

dzo liczni studenci z Moraw, lska i Wgier, bo kra-

kowski uniwersytet by przecie waciw szko tych kra-

jów; co chwila jeszcze byskaj nazwiska z dalszych dzie-

dzin Zachodu. Prdko jednak ta wietno zaczyna przy-

gasa. W trzecim lat dziesitku zmniejsza si liczba gra-

duowanych, w r. 1528, w letniem póroczu jeden tylko

student skada egzamin na bakaarza. To jest wprawdzie

wypadek wyjtkowy, ale ogólnie" mona w tych latach

dostrzedz zastoju w tym kierunku. Frekwencya scholarów

zmniejsza si take i zmienia jej istota. Poczwszy od

roku 1524, w latach 1526, 1527, 1528 znajdujemy sabe

wpisy; napyw scholarów upada, a przedewszy-

stkiem sia attrakcyjna, któr szkoa krakowska na

obcych ludzi wywieraa, poczwszy od r. 1524 sabnie

coraz bardziej. Na ten upadek frekwencyi skaday si

najrozmaitsze przyczyny, ogólniejszej i wicej miejscowej

natury.

Przyczynia si do tego ówczesna polityka polska;

ci sami humanici, którzy ideom i prdom wiata zamie-

rzali torowa drogi w Polsce i wrota na ocie otwiera,

w dziedzinie czynu prowadzili mikk polityk ustpstw
i abdykacyi, osabili znaczenie górujce Polski i wzy,
które j ze wiatem czyy. Szydowiecki Krzysztof, wielki
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humanista i mecenas, i pokrewny mu duchem Piotr To-

micki, wyznawcy habsburgskiej polityki, zapewnili na kon-

gresie wiedeskim z r. 1515 ewentualn sukcesy Habs-

burgów w Czechach i Wgrzech, a juz w roku 1526 zni-

kna dynastya Jagielloska z widowni wr tych krajach.

Rok przedtem inna abdykacya, take podyktowana przez

mikkich humanistycznych polityków, doprowadzia do se-

kularyzacyi Prus. »Jeeli to prawda, rzek wtedy kanclerz

cesarski Gattinara do Dantyszka w Madrycie, jeeli to król

wasz uczyni, skoczyo si z jego pomidzy ksitami
chrzecijaskimi powag.« Potg Polski na Wschodzie,

powag na Zachodzie znacznie te zdarzenia uszczupliy,

a to musiao si odbi na wszelkich objawach ycia. Co

do Wgrów, uczszczajcych na uniwersytet krakowski

cyfry mówi za siebie; w latach 1493— 1506 wpisywao
si corocznie przecitnie 28 Wgrów w kadem pó-

roczu, w latach 1507 — 1515 liczba ta spada na 22;

póniej w okresie lat 1516— 1525 spotykamy przecitn
liczb 15-stu scholarów; nastpnie w latach 1526— 1539

na 2272 studentów wpisanych uczy si w Krakowie ju
tylko 138 Wgrów, wreszcie w dziesitku lat 1540—1550

(wcznie) liczba ich ogólna wynosi zaledwie trzydziestu

szeciu 1
). A równoczenie w pocztkach szesnastego wieku

znad take stopniowe zmniejszanie si zastpu niemieckich

scholarów w Krakowie. Zoyy si na to znów rónoro-

dne powody. W pocztku szesnastego wieku powstay

w Niemczech, w miejscach ku wschodowi wysunitych

dwa uniwersytety, spónione kwiaty wielkiej epoki re-

dniowiecznych fundacyi; Wittenberg otrzyma uniwersytet

w r. 1502, Frankfurt nad Odr w r. 1506. Ju to mogo
si tedy przyczyni do odcignicia napywu, który dotd
ku Krakowowi si kierowa. Przysza nastpnie zamieszka

religijna, która przerzedzia jeszcze bardziej szeregi kra-

l

) Por. Dr. Karol Schrauf, Regestrum bursae Hungarorum
Cracoviensis, Wien 1893 str. XVII/XVIII.
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kowskich scholarów. Religijne i narodowe przeciwiestwa

zarysoway si silniej, wielu modzieców ncio wicej
witajce nowe ycie Wittenberga ni Kraków, gdzie

wród walki nowych i starych prdów polega wietno
uniwersytetu. A i Polacy zwabieni »nowinkami« zaczli

chtnie do niemieckich uniwersytetów uczszcza, Witten-

berg i Lipsk szczególnie ich przyciga 1
). Musiao to nie-

bawem znaczne przybiera rozmiary, skoro w roku 1534

król Zygmunt wyda zakaz udawania si na zagraniczne

uniwersytety. Wola jednak królewska nie pooya z pe-

wnoci tamy wyjazdowi z kraju. Modzie chciwa nowi-

nek i tak udawaa si na obczyzn, a równie ci, którzy

gbszej podali nauki, nie szukali jej w Krakowie, lecz

na woskich uniwersytetach. Z jednej wic strony refor-

macya, a z drugiej strony humanizm woski pdzi na-

ówczas polskich modzieców w wiat daleki.

A w dalszym cigu hamowa zaczy napyw nie-

miecki lokalne stosunki Krakowa. Wspominalimy o nie-

mieckiem mieszczastwie tu zagszczonem, o sile attrak-

cyjnej, któr ono wywierao na zachodnich przybyszów.

W pocztku szesnastego wieku stosunki te zaczy si
zmienia. Zamieszkae w Krakowie rodziny polszczyy si
powoli, nowe przybytki staway si rzadkimi; raczej wo-
ska immigracya znaczya si od przybycia Bony silniej od

niemieckiej. Bardzo ciekawemi pod tym wzgldem s wy-

znania listowne Rudolfa Agricoa. 25-go sierpnia r. 1519

pisze on do Vadianus'a 2
): Chodz tu wieci o buncie Po-

laków przeciw Niemcom; wszyscy bylimy na to przygo-

towani, król to uspokoi, lecz nie w zupenoci.— Kupcy
szczególnie byli zaniepokojeni, bo przeciw ich przewadze

zwraca si zapewne ruch ten w pierwszym rzdzie. —
W rok potem (n. 213) pisze znów Agricoa do Vadianus'a,

e chciaby opuci Kraków, zbyt nieyczliwy Germanom.

J
) Por. Morawski, Archiwum komisyi literackiej 1884, t. V.

2
) Die Vadian. Briefsammlunar n. 165.
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Skary si, e tu Niemcem wicej gardz ni ydami
(n. 216), uala si przedewszystkiem na spolszczonych

Niemców— polonicati Germani. Umysy byy wtedy pod-

niecone wojn, która na pónocy miaa ostatecznie roz-

strzygn dugoletnie spory midzy Zakonem i Polsk.

—

Równoczenie prawie Jan Hadus rzuca na Kraków obelgi,

w którym dla braku znajomoci jzyka przepaca musia
wszelkie towary. Wyranie wic ruch odpolszczajcy zger-

manizowane miasto znaczne ju by zrobi postpy. Pro-

ces ten znalaz wreszcie wymowny wyraz w dekrecie

królewskim z r. 1537. Dotd gówny koció Panny Ma-

ryi w rynku by katedr niemieckiego mieszczastwa;

teraz za zgod senatu i za dekretem królewskim prymas
Andrzej Krzycki przeniós kaznodziej niemieckiego do

ssiedniego kocioa w. Barbary 1
).

Okoo roku 1530 staje si wic uniwersytet krakow-

ski przewanie szko polsk; podczas gdy dawniej by
zakadem midzynarodowym, odtd schodzi na stanowisko

krajowej instytucyi. Jest to objaw, który i gdzieindziej

si zaznacza; ze zmrokiem rednich wieków, w których

potgi uniwersalne czyy narody w jedn rodzin chrze-

cijask, wyrosy granice i supy graniczne midzy na-

rodami. W Lipsku skarono si równie, e uniwersytet

nabiera charakteru ciasnego szkoy »magis privatae eru-

ditionis quam universalis academiaecc, a skarga lipska da

si w caej peni zastosowa do Krakowa. Szkoa krako-

wska przestaa by w szesnastym wieku prócz tego szko
wszystkich warstw narodu. W pitnastem stuleciu gar-

nli si do niej prostacy i czonkowie pierwszych rodów;

wród mistrzów wydziau kanonicznego przewaa od sa-

mego pocztku stan szlachecki 2
), wszystko co zajaniao

na widowni publicznej, przebyo kiedy studya w krakow-

1

)
Cricii Carmina XLI/II.

2

)
Ks. dr. Fijaek, Studya do dziejów uniwersytetu krakowska

(1898) str. 54
Hist. Uniw. T. II.

li)
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skim uniwersytecie. W szesnastym za to wieku nabiera

uniwersytet znamienia plebejskiego. Wród magistrów

rzadko ju zabynie nazwisko szlacheckie, nauczaj prze-

wanie mieszczanie lub wieniacy; a to samo dzieje si
ze scholarami. »Od roku 1525 mniej wicej bogata szla-

chta rodowa stale uniwersytet Jagielloski mija i synów
swoich na nauk tu nie posya. Od tego czasu te zapi-

suje si co kursu do metryki uniwersyteckiej tylko szla-

chta cakiem drobna, mieszczanie i wociastwo, a tylko

kiedy niekiedy jawi si w ich rzdzie jaki potomek
z moniejszego domu« x

).

Doszo wic do tego, e uniwersytet opuszczony

przez swoich, zuboay pod wzgldem pienidzy i ludzi,

nie podsycany przez przybyszów, którzy napuszczali do

szkoy krakowskiej nowe soki i ycie, marnie zacz
i widn, czekajc daremnie na zbawc i zbawienie, na

spadkobierców ducha Jadwigi i Jagiey, którzy mu za-

krelili zadania tak wysokie i szerokie, myli przewodnie

tak wzniose, e mogy one zapewni prac i wypeni
dusze caych pokole i wieków. Skarga na to zacienienie

myli i ludzi, która w drugiej poowie wieku wysza z ust

szlachetnego Jakóba Górskiego 2
),
ju w tych wczeniej-

szych czasach byaby bya uzasadnion. » Takowe gupie
rozsdki i mowy, mówi Górski, szko krakowsk i kol-

legia popsoway i psuj, gdy pan doktor nie patrzy, je-

dno na swego ziemka, na swego serwitora, nie baczy,

czego kto godzien, jedno swojemu cho niegodnemu po-

maga... Nie tylko na Polaki szkoa budowana, nie tylko

na Krakowczyki, Lwowczyki i Poznaczyki A teraz

co? gdzie Wgrowie, gdzie Niemcy, gdzie inszy z powia-

tów dalszych ?« Jest to al na nepotów, którzy w staro-

dawnej Alma Mater synów prawowitych nauki wyparli,

*) Wiso cki, O wydawnictwie Liber diligentiarum (1886) str,

12 i 20.

2
) Rada Paska, wyd. Czerniak str. 84.
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skarga na zwenie widnokrgu, wród którego wielkoci

rogatkowe najbujniej wyrastaj i najczarniejsze rzucaj

te cienie. Na tle tych wszystkich powodów przedstawia

si ówczesny upadek uniwersytetu, przypadajcy na chwile,

w których wiato innych wszechnic zachodnich take
przygasa zaczo i traci dotychczasowe swe blaski. Przy-

pominamy tutaj, e przesawny uniwersytet paryski w pier-

wszej poowie szesnastego wieku pozostawa jeszcze i upie-

ra si przy zadawnionym systemie nauczania i przesta-

rzaych metodach. Scholastyka ciya tam wielk jeszcze

przewag; a kiedy humanista Beruin porywa si na

walk z tym ustrojem, pisa do niego Erazm z Roterdamu

z przestrog: Wróg Twój nie umiera; fakultet jest nie-

miertelnym. Równoczenie za wytrzymywa i przetrzy-

mywa ten fakultet dotkliwe razy, spadajce z rki naj-

zjadliwszego satyryka wieku i wszystkich wieków Fran-

ciszka Rabelais 1
). — Fakultet tedy krakowski chcia ró-

wnie by niemiertelnym, t niemiertelnoci, której gó-

wnym wrogiem jest ycie.

Uniwersytet wic ostatecznie w epoce, o której mó-

wimy, obiecanej ziemi nie posiad, ani nie wprowadzi
stanowczo narodu w jej granice. A tymczasem poza nim

przynosili z tej ziemi i Wosi i Polacy cae pki dojrza-

ych owoców i kwiatów, które si zoyy na kras i ozdo-

bno Zygmuntowskiej epoki. Czego uniwersytet nie da
caemu narodowi, to wyborowi ludzie i wybracy spoe-

czestwa na innej zdobywali drodze. I zakwita ta bujna

poezya aciska, Trzycieskiego, Krzyckiego, Janickiego

i Dantyszka, natchniona w znacznej czci wpywami
"i kultur na obczynie zdobyt, a dwór Zygmuntowski

zajania tworami woskiego ducha i talentu, który tu na

Pónocy stwarza prawdziwe klejnoty architektury. Kiedy

*) Por. o paryskim uniwersytecie okoo r. 1530, Gotkein, Igna-

tius von Loyola, str. 2M i nast.

19*
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w uniwersytecie padaj ostatnie strzay walczcych ze

sob obozów przed zawieszeniem broni, które wszystko

pozostawio w zawieszeniu, na dworze polskim odbywa
si tymczasem obrzd weselny króla, który wyglda jak

wielki przegld szermierzy i wyznawców nowych prdów,
jak wito zbratania si Poudnia z Pónoc, tryumfu muz
klasycznych i gracyi odrodzenia. Zjazd wiedeski z roku

1515 ju by takim kongresem wdrownych humanisty-

cznych poetów; w roku 1518 dali oni sobie haso spotka-

nia si w Krakowie. Bona Sforza zawitaa wtedy do sto-

licy, a z ni, jak ju wspóczeni gosili piewcy, woska
kultura zjedaa na Pónoc odleg. Oprócz turniejów

rycerskich odby si istny turniej poetycki, w którym pi-

sarze jak Dantyszek, Krzycki, Agricola, Ursinus Velius
r

Laurentius Corvinus szli o lepsze w natchnieniu. Cae
zastpy Wochów— orszak Bony wynosi 287 osób — zje-

chay wtedy do Polski; oni to podsycali i wytwarzali t
byskotliw i wietn kultur, która na dworze królew-

skim i na dworach wielkich panów wtedy si przyja
*)

i która w wiece kwiatów przystroia nasz Zygmuntow-

sk epok.

Puono sobie w tych rozkoszach i sodyczach, a za-

pomniano o marniejcej Jagielloskiej szkole

gdzie przedtym jedali cudzoziemcy.

Kochanowski, który zakosztowa jej nauki i pozna
jej mistrzów, bra ich musia w obron przed rodakami

piszc, i
Na dziesi grzywien jednak dosy wymylaj.

Grosze Jadwigi, które kiedy wytworzyy cuda, nie

dorastay ju nowych czasów, ale nie dorastao do tych.,

cudów take spoeczestwo.

*) Por. Sokoowski, Repertorium fur Kunstwissenschaft 8 Bd.

(1885): Die ital. Kimstler in Krakau i Morawski, Z dworu Zygmunta
Starego (Przegld Polski 1886/7 IV, p. 201 i 531).
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Wydzia artystów mia modych scholarów zaprawia
we wszystkich siedmiu sztukach wyzwolonych, które roz-

paday si na dwa dziay, tworzyy dwa stopnie, pierwszy

niszy, t. z. trivium, obejmujce nauki formalne, grama-

tyk, retoryk i dyalektyk i stopie wyszy, na którym

uczono arytmetyki, muzyki, geometryi i astronomii, ozna-

czonych jedn nazw quadrivium. Pocztkujcy scholar,

gotujcy si do bakalaryatu powinien by si przedewszyst-

kiem zaznajomi z trzema sztukami t. z. trivium, sucha
wic pilnie komentarzy do Alexandra, do nowej poetyki,

objanie ksig Arystotelesa; poza tern dano od niego

pewnych wiadomoci astronomicznych, potrzebnych dla

ukadu roku kocielnego i jego wit, uczono go t. z. Com-
putus i wykadano mu Sphaera materialis x

). Ksztaccy
si na magistra zaznajamia si dalej z trudniejszemi ksi-

gami Arystotelesa, mianowicie temi, które si zajmoway
yciem czowieka i przyrody, a do tego przystpoway
cztery nauki, skadajce si na quadrivium.

Mówilimy ju o stanowisku i roli tych wszystkich

nauk w cigu pitnastego stulecia; rednie wieki dyale-

ktyce odday pierwszestwo nad siostrzycami, rozpieraa

si ona na uniwersytetach z wielk przewag i szkod
innych przedmiotów. Odrodzenie humanistyczne potem

wysuno na plan pierwszy poetyk i retoryk, chciao je

wyzwoli z pod panowania dyalektyki, która sztuki wy-

zwolone ujarzmia. Jeeli dla nauk przyrodniczych i ci-

sych panowanie dyalektyki nie mogo by korzystnem,

to nowe hasa nie zapowiaday na razie stanowczej po-

prawy losu.

rednie wieki nie zaznay wic bujniejszego ruchu

ani na polu matematyki, ani w dziedzinie znawstwa przy-

rody. Pierwsza ya drobnymi okruchami greckiej nauki

i traktowan bya po macoszemu; drugiemu nie sprzyja

duch ani nastrój tych stuleci. Kult dla ksigi przekazanej

*) Muczkowski, Lib. Promot. XIII.
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i tradycyi przytpia wzrok dla otaczajcej rzeczywistoci,

nie dopuszcza jej badania; zamiast czyta w przyrodzie,

czytano o niej w dawnych poókych rkopisach, w któ-

rych dawne obserwacye pltay si z caym balastem pó-

niejszych komentarzy. W ksigach Arystotelesa szukano

przedewszystkiem objanienia praw jej i tajemnic. Wy-
kadano wic jego dzieo De coelo et mundo, de gene-

ratione i de anima, objaniano jego Metheora, a ksigi

Physicorum byy podstaw caego studyum; kadorazowy
dziekan urzdza zawsze wiczenia z tego zakresu, t. z.

Exercitium physicorum. Arystoteles by wic tu najwysz
powag i ostatniem sowem; komentarze Scotusa i Alberta

Magnus miay dawa znów klucz do jego tajemnic, jak

on sam do zagadek natury. O postpie nauki w ta-

kiem pooeniu mowy by nie mogo; a postp znaczy
si chyba w coraz zawilszych spekulacyach, które tekst

dawnego filozofa opajczay coraz grubszemi warstwami-

Dyalektyka przy tern odgrywaa przewan rol; fizyka

Arystotelesowska bya te raczej filozoficzn ksig i wy-

woywaa filozoficzne komentarze. Jedyn »fizykaln« na-

uk w nowszem tego sowa znaczeniu w uniwersytetach

redniowiecznych bya optyka lub perspektywa, której nau.

czano wedug Perspectiva communis Franciszkanina Pec-

kama
(-f- 1292) 1

). W Krakowie dano tej znajomoci przy

egzaminie na magistra.

Tak uczono w Krakowie i tak nauczano w innych

uniwersytetach. aden si pod tym wzgldem nie odró-

nia, ani nie wyrónia; rozwoju w tern nie byo i hi-

storya moe dlatego pospiesznie przej obok objawu,

który nie mia warunków historyi i prawa do niej nie

posiada.

Matematyka i astronomia w rednich wiekach podo-

bnie jak nauki przyrodnicze mao wykazyway ycia
i postpu. Mówimy tu przedewszystkiem o wieku czter-

*) Giinther, Geschichte des mathem. Unterrichts, 191.
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nastym i pierwszej poowie pitnastego; bo zaprzeczy

si nie da, e w wieku trzynastym pod zbawczym wpy-
wem prac arabskich zapanowa pewien bujny ruch na

polu przyrodoznawstwa i matematyki, e zawita jaki

brzask w tej dziedzinie, którego wybitn chwa by!

»najwikszy matematyk europejski redniowiecza« Leo-

nardo Fibonacci z Pizy l
). Ale to mielsze spojrzenie na

wiat i jego prawa byo przemijajcym objawem. W wieku

powstawania pónocnych uniwersytetów panowa na tern

polu znów zastój i pewna martwota i dopiero w drugiej

poowie pitnastego wieku znaczy si ruch wybitniejszy,

szczególnie w dziedzinie matematyki a wicej jeszcze na

polu zwizanej z ni cile astronomii. Kraków nie da
si w tym wzgldzie wyprzedzi przez reszt wiata,

a w wielu kierunkach nawet j wyprzedza i rzuca hasa
postpu.

Mniej wiemy o matematyce, której rozwój by sab-

szym i powolniejszym. Mówilimy ju o tern, e odno-

wiony w roku 1400 uniwersytet krakowski posiada pra-

wie od pocztku istnienia sta katedr dla matematyki

i astronomii; kady kollegiat Stobnera by do wykadów
z tego zakresu zobowizanym, a szczliwem byo zrz-

dzeniem, jeeli wytrwa na niej dugo, nie posuwajc si

na lepsze beneficya, bo to zapewniao cigo jego pracy

i cigo nauczania. Midzy innemi mia on uczy Eukli-

desa i arytmetyki. Niestety katedra ta bya sabo wypo-

saon, naleaa do podrzdniejszych, wic podobnie jak

i gdzieindziej pocztkujcy mistrzowie objaniali matema-

tyczne dziea 2
).

Ogólnie powiedzie mona, e nauka arytmetyki ogra-

niczaa si wtedy na przyswojeniu sobie gównych pra-

1

)
Zeuthen, Geschichte der Mathematik, Kopenhagen 1898 str. 315.

2
)
Kaufmann, Geschichte der deutschen Universitaten II, 481.

Por. Giinther, Geschichte des mathem. Unterrichts im d. Mittelalter

(Berlin 1887) S. 210.
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wide rachowania, geometrya na przerabianiu nie zbyt

gbokiem pierwszych ksig Euklidesa. Co do Krakowa,

to pewnem jest, e w uniwersytecie od roku 1404 zna-

nym on by i wykadanym, mianowicie za jego Elementa,

które byy zakonem geometrycznej nauki w rednich wie-

kach. Uywano go i czytano w przekadzie aciskim
i z komentarzami Jana Campanus. Magistrowie krakow-

scy objaniali go kawakami, po dwie lub trzy ksigi na

semestr, zwykle od pierwszej, rzadziej od innych zaczy-

najc. Arytmetyka nie staa tu nigdy wysoko a po sam

koniec szesnastego wieku, w którym bujniej si zazna-

czya; pisma Fibonacci'ego nie dostay si do nas nigdy, jako

te i gdzieindziej mao znanemi pozostay. Nauka za naj-

pospolitszej arytmetyki sza w Krakowie podobnie jak

w innych uniwersytetach z maego pisemka De algorithmo

albo De arte numerandi Jana z Holywood (Joannes de

Sacrobusto), tudzie tak samo zatytuowanych pisemek

innych bezimiennych autorów. Odróniano Algorithmus

integrorum, dziaania na liczbach cakowitych i Algorithmus

minutiarum, dziaania na uamkach, najczciej take Al-

gorithmus linealis, gdzie na liniach, niejako metod po-

gldow, uczono dodawania, odejmowania i innych dzia-

a i).

Stan rzeczy podniós si nieco ponad ten poziom

nizki i elementarny w poowie pitnastego stulecia. Wy-
tyczn i wybitn osobistoci by wtedy w Krakowie

Marcin Król z órawicy. Mówilimy ju o nim, o jego

zasugach i jego stosunkach ze synnym Peuerbachem.

Jeeli Peuerbach wielkie zasugi pooy okoo wprowa-

dzenia trygonometryi Ptolemeusza i Arabów do Europy 2
),

1
)
Takich algorytmów kilka mamy w Cod. Czartor. 3910, r-

kopisie bardzo ciekawym dla poziomu nauki w Krakowie. S tam

traktaty o muzyce i przepisy o poprawnem czytaniu aciny w bre-

wiarzach i mszaach ip. 81), wyjte de tractatulo accentuum Mathiae

de Miechów.
2

) Zeuthen 1. c. 328.
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to dziaalno Marcina w Polsce pokrewne miaa cele

i skutki. Za jego spraw zawitaa po raz pierwszy trygo-

nometrya do Krakowa i to nie stara Ptolemeusza, gdzie

prócz ciciw (chordae) innej funkcyi niema, ale ta, któr
Arabowie, jak Geber (Dschabir ibn Aflah), przejwszy ca
greck matematyk wydoskonalili. W grubym, astrono-

micznym, dotd niewydanym traktacie Marcina Króla znaj-

dujemy ju przy obliczeniach ustawicznie wspominane

sinus, sinus versus, umbra recta i umbra versa, a wic
wiadomoci z zakresu goniometryi; co za do waciwej
trygonometryi, to zna on to, co ma Almagest Ptolemeusza,

ale nadto i to, co ma wany a dugo nieznany traktat

Gebera, który o znaczny krok postpi dalej, ni wszyscy

poprzednicy, Grecy i Arabowie. To si ju u nas nie za-

gubio; i cho moe rzadko tego uczono z katedr uni-

wersyteckich, to poza uniwersytetem, w prywatnem nau-

czaniu i w tradycyi uczonych wiadomoci te pozostay y-
wemi. Brudzewski w kocu wieku posugiwa si we wy-

kadach obliczeniami trygonometrycznemi, ucze jego Mar-

cin Biem z Olkusza wykonywa rachunki trygonometry-

czne, jako rzecz ogólniej znan. Z oblicze Marcina Króla

okazuje si, e mia on ju pod rk jakie tablice try-

gonometryczne, zapewne Blanchinfego, które w kocu
r. 1449 lub 1450 przywióz ze sob do Krakowa. Marcin

Król napisa take geometry praktyczn, jak ju powyej
zaznaczylimy, która bya zapewne nie oryginaln, nie

mniej przeto pierwszym traktatem miernictwa w Polsce.

Peuerbach by tu znów jego wzorem i przewodnikiem,

podobnie jak na polu arytmetyki. W kadym razie od tej

osobistoci pocz si w Krakowie pewien ruch bardziej

ywy w zakresie nauk matematycznych. Rozumiemy te
na tle tego sowa Eneasza Silvius'a, który stwierdza okoo
poowy stulecia saw Krakowa w dziedzinie nauk ma-

tematycznych.

Astronomia bya cile z matematyk zwizana, a gó-

rowaa nad ni znaczeniem i zajciem, które budzia.
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Zwizan bya cile z filozofi Arystotelesa i to ju je-

dnao jej adeptów, a prócz tego i uboczne praktyczne

wzgldy zapewniay jej poczestne stanowisko. Ona prze-

cie stanowia porzdek i ad wit kocielnych i kalen-

darza; w yciu kocielnem i codziennem odgrywaa wic
rol dosy wan. Rozpadaa si ta astronomia na dwa
dziay, nauk o sferze i teory planet. Pierwsz wyka-

dano powszechnie wedug dziea De sphaera Jana de Sa-

crobosco, które miao a do szesnastego wieku zupeny

monopol w tej dziedzinie. Dawa tu autor definicy sfery,

objania jej skad, omawia wschody i zachody gwiazd,

rónice dugoci dni i nocy, dalej odrbnoci klimatów,

wreszcie ruchy planet i zamienia. By to krótki traktat,

kompilacya pierwszych rudymentów nauki, a byy prze-

cie uniwersytety, które ograniczay nauk i wiedz astro-

nomiczn do tych elementów. U nas dano przy egza-

minie na bakaarza jej znajomoci 1
). Od magistranda wy-

magano natomiast obeznania sio z theorica planetarum.

Uywano w tym celu Teoryk Gerharda de Sabbionetta,

autora czternastego wieku, którego dzieo odznaczao si

wieloma bdami i zamieszaniem. Na niem jednak opie-

rao si powszechnie, w Krakowie a do ostatniej wierci

pitnastego stulecia,' wysze studyum teoretycznej astro-

nomii.

Do astronomii waciwej przyczyy si dalej wy-

kady o kalendarzu kocielnym, Computus ecclesiasticus,

z którym bakaarz krakowski powinien by by obezna-

nym, a wreszcie astrologia, która opieraa si na astro-

nomii, a posikowaa medycyn. T. z. Tetrabiblos Ptole-

meusza tworzy podstaw tej dyscypliny, a prócz tego

uywano aciskich przekadów podrczników arabskich,

przedewszystkiem za traktatu Alkabitius'a: Astronomiae

iudiciariae praecepta.

') Por. Gunther. Geschichte des mathem. Untemchts 184 Mu-

czkowski, Liber Promot. XIII.



300 KSIGA III. ROZDZIA IV.

Katedr w Krakowie dla nauczania matematyki i astro-

mii byo dwie. Pierwsza i starsza Stobnera zobowizy-
waa do nauczania Euklidesa, perspektywy, arytmetyki

i muzyki, do objaniania Teoryk planet, tablic Alfonsa

i Algorytmu minutiarum 1
). Statut z r. 1476 wprowadzi

w tym programie pewne zmiany, odpowiadajce post-

powi, nakada prócz tego na tego kollegiata zapowied
zamie i wskazywanie rodków odwracajcych ze ich

wpywy i wróby 2
). Collegiatus Stobnerianus mia prócz

tego corocznie ofiarowywa uniwersytetowi kalendarz czyli

Almanach. Kalendarz ten jednak w pitnastym wieku

w dziwnem znajdowa si zamieszaniu wskutek tego, e
rzeczywista dugo roku zwrotnikowego bya o ll x

/5 mi-

nut krótsz od dugoci roku Juliaskiego (365Y4 dni);

a tymczasem wierzono, e ekwinokcyum wiosenne, tak jak

to miao miejsce podczas soboru nicejskiego, przypada
musi na dzie 21 marca. Ani próby poprawy Mikoaja Cusa,

ani obrady soboru bazylejskiego, w których Tomasz ze

Strzempina bra take udzia, bdnoci tej nie usuny.
Zamieszanie roso cigle, a zadaniem kollegiata Stobnera

byo tylko zapoznawa swych towarzyszów z istniejcymi,

a obowizujcymi niedostatkami, które kady Almanach

pitnastego wieku z roku na rok powtarza, objania to,

co w rzeczywistoci ani wyjanionem ani usprawiedliwio-

nem by nie mogo. Krakowskie almanachy doszy do po-

pularnoci i rozgosu; w Krakowie pono drukowano ka-

lendarz po raz pierwszy, a w Wiedniu ukazywaa si

jeszcze w dziewitnastym wieku ksieczka p. t. Krakauer

Kalender 3
). Katedra Stobnera bya w kadym razie wa-n spryn w yciu naukowem krakowskiego uniwer-

sytetu, a chocia swem ubogiem uposaeniem nie moga
na dugo nci ruchliwszych mistrzów, przyczynia si ona

Conclus. domus Maioris 1449.

Cod. univ. Crac. III, 47.

Zeissberg, Polnische Gesichtsschreibung 404, 2.
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jednak nie mao do chway uniwersytetu, do postpu nauki,

zabysa niejednem nazwiskiem, w rocznikach nauki i wsze-

chnicy znakomicie zapisanem.

Druga katedra w tej dziedzinie powstaa okoo po-

owy wieku pitnastego. Mówilimy i o niej i o jej zao-

ycielu Marcinie Królu. Jeeli Stobner myla o matematyce

i astronomii, to Marcin Król uposay katedr dla astro-

logii, któr nazwano astronomii »narrisches Tóchterlein«

i której ta ostatnia mimo bdów i obdów astrologów

tak wiele zawdzicza. Kollegiat Marcina Króla mia obja-

nia Quadripartitus Ptolemeusza, tego Centiloquium, da-

lej rozmaite traktaty Arabów z tej dziedziny, wreszcie

przedstawia uniwersytetowi corocznie iudicium, t. j. ska-

da prognozy na rok nadchodzcy, zawierajce wróby
o urodzajach, aurze, pooeniu krajów, ziem i pojedynczych

stanów. Pierwsz tego rodzaju prób ogosi sam Marcin

Król na rok 1451, »Judicium anni Domini 1451 «; póniej

pojawiay si te iudicia, albo prognostyki, lub praktyki co-

rocznie; autorzy jak Jan z Gogowa, Micha z Wrocawia,
Mikoaj z Szadka walczyli o lepsze w przepowiedniach;

ydzi zawsze w nich otrzymywali lwi cz wszelkich

katastrof, które rok nadchodzcy ukrywaw swych zawojach.

Te iudicia przyczyniay si take do rozsawienia Krakowa;

chwaa to jednak wtpliwej wartoci. W pocztku sze-

snastego wieku sam uniwersytet troszczcy si o podnie-

sienie katedry Króla z upadku utyskiwa, e owe iudicia

»babskiemi plotkami« zapenione na cay wiat si roz-

chodz i zniesawiaj go przed wiatem *).

Od tych przydatków przejdmy jednak do waciwej
nauki. Astronomia w rednich wiekach naleycie rozwi-n si nie moga dla rozmaitych powodów. Przedewszyst-

kiem stawa jej na przeszkodzie brak obserwacyi a na-

wet pewien wstrt do obserwowania, t. j. do patrzenia

wprost w niebo i przyrod; byy Canones astronomici,

Cod. univ. Crac. IV, 93 (1524).
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Tabulae, byy wreszcie dla wybredniejszych Teoryki z prze-

pisami do uycia i wszelkiemi uatwieniami; wierzono

w te ksigi tak mocno, i wrcz twierdzono, e niema

potrzeby spogldania na niebo. Chcia wiedzie ówczesny

astronom, kiedy soce wschodzi, zachodzi., lub ksiyc,
gdzie si znajduje w oznaczonym czasie jedna lub druga

planeta na niebie, kiedy przypada zamienie i jakie przy-

bierze rozmiary, to wola on nieraz wród czterech cian

to obrachowywa, ni spojrze miao w przyrod, wola
sw astronomi »in tugurio exercere«, jak drwico ma-

wia Regiomontanus. Doszo do tego, e kiedy zapowia-

dane zamienia si nie pojawiay, lub niezapowiedziane

zaskoczyy zarówno wiat jak uczonych, astronomowie tego

pokroju i nastroju twierdzili powanie, e co zaszo czy

si zepsuo w mechanice niebieskiej, bo przecie tablice,

któremi si posugiwano, myli si nie mog. A przecie

te tablice astronomiczne i Alfonsa, które najwikszej za-

yway powagi, i Jana Lineriusa i wreszcie Blanchini'ego

byy bdnemi ju dla tego, e oparte byy na faszywym,

geocentrycznym mechanizmie ukadu planetarnego, aj po-

wtóre z tej przyczyny, e nawet wedug tego systemu

obliczone byy miejscami niedokadnie albo nawet sku-

tkiem pomyek rachunkowych wrcz bdnie.
Ten brak obserwacyi ciy wic na caej astronomii

redniowiecznej zowrogo i udaremnia wszelki rozwój

nauki. Ksiga i litera zabijaa, tu jak na tylu innych po-

lach, ducha, jego prawa i swobod. Z pierwszej poowy
stulecia wymieni chyba przyjdzie jedynie Piotra ze Zwa-

nowa dziaajcego okoo 1434, który w Krakowie na ka-

tedrze Stobnera ruchliwsz dziaalnoci si odznaczy.

Okoo poowy wieku stosunki zmieniy si nieco na

lepsze. Szczególnie w Wiedniu bujniejsze wtedy zakwito
ycie na polu matematyki i astronomii; okoo roku 1450

zacz tam wykada Georg von Peuerbach, po nim wy-
stpi ucze jego, najwikszy matematyk stulecia, Johan-

nes Muller, zwany Regiomontanus. Wpyw tych przewa-
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nych osobistoci odbi si wielorako na Krakowie. Mówi-

limy ju o tern, e Marcin Król ze Zórawicy mia wyra-

ne stosunki z Peuerbachem, z którym przebywa w Pa-

dwie w r. 1448, e dziaalno jego podobnemi rozwija

si kolejami i podobnemi zasugami znaczy. Peuerbacha

prace na polu trygonometryi i geometryi znajduj odgos

w pokrewnych pracach Króla, który niejedno wprost od

tamtego przejmuje. W dzieach Króla znajduj si midzy
innemi ju czste wzmianki o Magna Constructio Ptole-

meusza, t. z. z arabska Almagecie; by to najznakomitszy

utwór greckiego uczonego, kodex greckiej astronomii.

A wiadomem przecie, e Peuerbach i Regiomontanus przez

swoj prac nad Almagestem gównie si przyczynili do

odwieenia nauki Ptolemeusza na Pónocy l
).

Tak jak Marcin Król, tak te i inny astronom wybi-

tniejszy tych czasów by lekarzem królewskim (physicus

regius), a moe obj po tamtym dworsk posad. Piotr

GaszowieczLomierza zajmowa nasju poprzednio jako

profesor medycyny, jako wpywowy w uniwersytecie i spo-

eczestwie czowiek. Tutaj o jego dziaalnoci astronomi-

cznej sów kilka zamieci wypada. Jan z Gogowa wspo-

mina póniej w swem Introductorium compendiosum z r.

1506 o spostrzeeniach jego astronomicznych. Wyranie
zasugi jego byy wybitniejsze i przeyy czowieka zmar-

ego przed rokiem 1474. Dochoway si te obserwacye

w kopii z r. 1492/3 2
), a dotyczyy gwiazd staych. Jest ich

razem pitnacie; wykona je Gaszowiec za pomoc astro-

labium, które ju wczenie miano w Krakowie. Celu tych

obserwacyi moemy si dzi tylko domyla. Pisano mia-

nowicie podówczas w Europie dosy wiele o t. z. motus

octavae sphaerae, t. j. o (pozornym) ruchu gwiazd staych,

bdcym faktycznie tylko nastpstwem cofania si punktów

równonocnych czyli precesyi. Zjawisko to odkryte przez

J
) Wolf, Geschichte der Astronomie (1877) str. 199.

2
) Wisocki, Katal. rkopisów 2703 str. 272.
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Hipparcha ledzili dalej Arabowie; prawa jednak tego zja-

wiska z powodu bardzo leniwego ruchu zaledwie z grub-

sza okrelono. Faszywe obserwacye dopeniy miary za-

mieszania poj, jakie pod tym wzgldem panowao.w ca-

ych wiekach rednich a do Kopernika. Jedni byli zdania,

e ten ruch (pozorny) wszystkich gwiazd staych odbywa

si cigle w jedn stron z zachodu na wschód, inni,

jak twórcy tablic Alfonsa, e jest jakoby wahadowym t. j.

e czas jaki odbywa si z zachodu na wschód, póniej

przez kilka wieków odwrotnie ze wschodu na zachód,

aeby potem znowu ruch w dawnym kierunku rozpocz.

Bya to jedna z najbardziej spornych kwestyi astronomi-

cznych w pitnastym wieku. Kto tu zrozumia, e nie

dyalektyk j si rozstrzygnie, lecz obserwacyami, ten by
niezawodnie powaniejszym uczonym i wyrasta ponad

pokolenie. Piotra Gaszowca wic do tego nielicznego po-

cztu zaliczy mona; miejsca gwiazd obserwowanych, zna-

lezione na niebie, porównywa on z okreleniami tyche

miejsc podanemi w Almagecie Ptolemeusza i w Tabli-

cach Alfonsa. wiadczy to o zmyle spostrzegawczym

i krytycznym krakowskiego uczonego.

Wybitniejszym jednak nastpc Króla, który umar
przed rokiem 1460, by ucze jego Marcin Bylica z Ol-

kusza 1
). Jeeli mistrz jego styka si w yciu, zajciach

i pracach z Jerzym Peuerbachem, to ucze Bylica zawar
blizkie stosunki, które zawayy na jego yciu i dziaal-

noci, ze sawnym uczniem Peuerbacha Regiomontanusem.

Nie mylimy tu ycia jego obszernie opisywa; spdzi
on wiksz jego cz za granic i przewanie tylko po-

rednio oddziaywa na losy i koleje nauki w uniwersy-

tecie krakowskim. Pochodzi z miasta Olkusza, które wtedy

licznych scholarów sao na wszechnic Jagiellosk; By-

licowie i Bierny odznaczyli si szczególnie wród innych.

*) Por. o nim wyczerpujc monografi Birkenmajera, Kra-

ków 1892.
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Marcin Bylica zapisa si na uniwersytet w roku 1452,

bakaarzem zosta w r. 1456, magistrem r. 1459. W liber

promotionum nie zaniechano w tych miejscach pochle-

bnemi zapiskami opatrzy jego nazwiska i sawi go jako

maximus astrologorum. W r. 1459 wystpi przelotnie na

katedrze w Krakowie z wykadem o Computus chirome-

tralis. Z nastpnych dwóch lub trzech lat niema o nim

wiadomoci, bo róda odpowiednie na chwil wysychaj.

»Po tablicach ruchu planet (na poudnik krakowski) na

lata 1460 i 1461 nastpuje kilkoletnia przerwa w docho-

wanych rkopisach, podczas której ani tablic ani judiciów

doszuka si nie mona. Najblisze tablice s rachowane

na rok 1467, a wic ju w r. 1466 i to nie stereotypowo

wedug opleniaych kanonów alfonsyskich, ale po raz

pierwszy wedug wieo powstaych kanonów Joannis

Blanchini, profesora astronomii we Ferrarze— Pierwsze

pojawienie si w Krakowie tablic Blanchiniego, obliczo-

nych na poudnik Ferrary, daje si oznaczy ju na rok

1456 «
*).

Moe by wic, e Marcin Bylica pozosta najblisze

lata po r. 1459 w Krakowie. Niebawem jednak uda si

na wdrówki, idc w lady mistrza swojego Króla, a te

wdrówki oderway go stanowczo od kraju. Prawdopo-

dobnie spotka si on w Padwie w roku 1463 po raz

pierwszy z Regiomontanem. Odtd stykali si w ró-

nych czasach i na rónych polach. »W sierpniu r. 1463

zostaje Marcin przez reformatorów Akademii boloskiej

sprowadzonym (conductus) do Bolonii dla wykadania

astronomii i to niezawodnie z Padwy, skd Boloczycy

zazwyczaj swych doktorów medycyny i astrologów spro-

wadzali^ Zapozna si Bylica w tych czasach ze znako-

mitymi Wgrami we Woszech, jak z Janem z Cesmicze,

póniejszym biskupem Piciu Kocioów i synnym jako

poeta pod nazwiskiem Jana Pannonius, a te stosunki od-

J
) Birkenmajer 1. c. str. 27/28.

HiBt. Uniw. T. II. 20
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biy si na póniejszych jego losach. Po krótkim pobycie

i nauczaniu w Bolonii znalaz si Bylica w roku 1464

w Rzymie. Pojawi on si tutaj jako astrolog a zarazem

konklawista jednego z kardynaów, zamykanych dla od-

bycia conclave po mierci Piusa II-go. Badania nowsze x
)

wykazay, e tym kardynaem, z którym Bylica w latach

1463— 1466 lub 1467 w bliszych przestawa stosunkach

(zwie go Dominus meus) by Pitro Barbo, od roku 1464

papie Pawe Il-gi i bezporedni Piusa II-go nastpca 2
).

Ksi ten a póniej sternik Kocioa by zawoanym astro-

logiem; to tómaczy jego dla Bylicy askawo, która si pó-

niej nadaniem rozmaitych beneficyów kocielnych stwier-

dzia. Bo te nauki popacay wtedy i cieszyy si powa-

aniem szczególnem; przecie Regiomontanusa zasugi

astronomiczne wynagrodzono a nadaniem biskupstwa.

Regiomontanus znajdowa si w roku 1464 równie
w Rzymie i cieszy si szczególn opiek kardynaa Bes-

sariona, który w latach 1461/3 posowa do Wiednia,

a wróciwszy do Rzymu sta si wedug wyraenia hu-

manisty »Litterarum patronus, cui Apollo totum se con-

cessit 3
)«. Ogrody jego opiewa wówczas mody Kallimach,

a moe tu spotka si on z mieszkacami kraju, który na-

stpnie sta si jego przybran ojczyzn.

Echa blizkich stosunków a nawet zayoci midzy
Regiomontanem a Bylica zachoway si w pisemku pier-

wszego pod tytuem: Disputatio inter Viennensem et Cra-

coviensem super Cremonensia in planetarum theoricas

deliramenta, w którem Cracoviensis jest niewtpliwie na-

szym Bylica, a rozmowa zmierza do wykazania bdnoci

1
)
Prof. Birkenmajer wyrazi to~przypuszczenie, Marcin Bylica

str. 33 i 122; póniej znalaz potwierdzenie w pisemku Bylicy astro-

nomiczno-astrologicznem o komecie z r. 1468, zachowanem w r-
kopisie w Monachium.

2
)
Zawizay si te stosunki zapewne w Bolonii, gdzie póniej-

szy papie by archidyakonem katedralnym.
s
) Ks. Fijaek, Eos 1897, str. 70.
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teoryk planetarnych, kursujcych pod nazw Gerharda

z Kremony. Cracoviensis tu wystpuje z epitetem amico-

rum dulcissimus. W pierwszym wic prawie napadzie

Regiomontanusa na wadliwo panujcej astronomii By-

lica odegra pewn rol.

Krótko potem losy obydwóch przyjació przerzuciy

na Pónoc, na inne pole dziaania. Król Maciej Corvinus

wgierski bola nad tern, e Wgry po nieudanych i prze-

lotnych próbach w Piciukocioach i Budzie nie posia-

day wasnego, narodowego uniwersytetu. W roku 1465

przedsiwzi on dlatego usilne starania u stolicy apo-

stolskiej, aby ten niedostatek usun. Jan Vitez znany

nam ze stosunków z Grzegorzem z Sanoka i Janus Pan-

nonius popierali te górne zamysy swego monarchy i wy-
twarzali na Wgrzech ogniska cywilizacyi i nauki. Papie
Pawe II-go wyda wskutek tego w roku 1465 breve na
erekcy wgierskiego studyum '), a zaoono je w Presz-

burgu jako Academia Istropolitana. Naleao tylko ci-
gn uczonych ze wiata. Corvinus i inni mecenasi nie

szczdzili przy tern zachodu, a we Woszech najatwiej

byo ich pozyska. W tych tedy czasach, okoo r. 1465

i Bylica i Regiomontanus podyli do Wgier. Pospieszy

tam take humanista i astrolog woski Martius Galeotti

z Narni, niegdy nauczyciel Janusa Pannoniusa w Fer-

rarze, gadki dworak na przybytkach ksicych i w przy-

bytkach Muz i nauki 2
). Zaczo si ycie bujne odrodze-

nia pod znakiem i hasami Korwina; na Polsk szy std
wielorakie wpywy, bo midzy obydwoma krajami bya
ciga wymiana myli i ludzi. Potni mecenasi cigali

na Wgry uczonych, a po Korwinie i jego otoczeniu bo-

gaci Turzonowie odznaczyli si w tym kierunku.

Bylica odtd a do koca ycia pozosta we Wgrzech.
Trzymay go tu obowizki, godnoci, wreszcie blizki z kró-

Denifle, Die Universitaten des Mittelalters I, 422.

Fraknoi, Mathias Corvinus 295.

20*
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lem stosunek, który rozmiowany w astrologii rzadko si
z polskim uczonym rozstawa, potrzebowa w podróach

i wyprawach wojennych jego wskazówek i porady. Kiedy

akademia w Preszburgu w roku 1472 zanika, powstaa

w roku 1475 nowa akademia w Budzie i Bylica znowu
nalea do jej ozdób i czonków najwybitniejszych.

Tymczasem Regiomontanus, który do roku 1471 na

Wgrzech przebywa, walczy tu dalej za postpem nauki,

przeciw tradycyom, które jej postp hamoway, a Bylica

by mu w tej pracy czstokro pomocnym. W roku 1467

znajdujemy obydwóch uczonych na zamku arcybiskupim

w Ostrzychomiu u prymasa Jana Viteza; Regiomontanus

oblicza tam wspólnie z Bylica tablice astronomiczne, wy-

dane póniej kilkakrotnie pod tytuem Tabulae directio-

num; jest to rodzaj astronomii sferycznej, traktat rozwi-

zywania rozmaitych trójktów sferycznych, powstaych na

pozornej kuli niebios przez przecicie si wzajemne wiel-

kich kó takich, jak równik, ekliptyka, poziom, koa zbo-

cze i t. d. Równoczenie wykrywa Regiomontanus b-
dno i deliramenta teoryk planetarnych Gerharda, spisy-

wa swój dyalog z Bylica, miany rzekomo w Rzymie

w roku 1464. Novae theoricae Jerzego Peuerbacha znaj-

duj wic w Regiomontanie i Bylicy arliwych krze-

wicieli.

Prace te i zabiegi Bylicy oddziayway na Kraków,

o którym polski uczony nigdy nie zapomnia. Przypomi-

nali mu Kraków jacy przeciwnicy, zawistni rywale, aemuli

et oblocutores, midzy innymi dawny jego ucze magister

Joannes Stercz, który zapisany w r. 1458 do uniwersytetu

krakowskiego moe po wyjedzie Bylicy obj w nim

funkcye astrologa. Pozostao po nim kilka pism drobnych,

odnoszcych si do pewnych zjawisk astronomicznych

i kilka prognoz 1
). Dzieli on ycie midzy Kraków i W-

gry; by tu przelotnie w roku 1467 i wobec króla Ma-

J

) Birkenmajer, Marcin Bylica 39.
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cieja i magistrów odby dysput »concertationem astrolo-

gicam« z Bylica, w której znakomitszy przeciwnik zupe-

nie go pokona.

Wkrótce potem przesa Bylica mimo tych zatargów

»sawnemu uniwersytetowi krakowskiemu« rkopis owych
Tabulae directionum, zestawionych przez Regiomontanusa

z jego pomoc w Ostrzychomiu *). Bya to zapowied in-

nych jeszcze darów, nioscych hod rodaka i zarzewia y-
cia dla nauki od wiernego syna ojczyzny i troskliwego

o postp narodowej szkoy uczonego. Wkrótce bowiem
potem przesya zapewne Bylica do Krakowa w celu usu-

nicia bdnych Teoryk Gerharda Novae Theoricae Jerzego

Peuerbacha »wspaniay sw ozdobnoci odpis, niegdy

dla Jana Viteza sporzdzony, dzisiaj w bibliotece Jagiel-

loskiej (N. 599) si znajdujcy, istne cacko pod wzgldem
formy zewntrznej, kaligrafii, barwnych i zocistych ini-

cyaów.« Bylicy wic poredni zasug byo, ze wyszy-

dzone przez Regiomontana Gerhardowe teoryki w Kra-

kowie okoo roku 1475 ustpuj z widowni, e konserwa-

tywny uniwersytet nie sprzeciwi si wprowadzeniu Theo-

ricae novae planetarum, które w ich miejsce wstpuj.
Stao si tedy, e Kraków pod tym wzgldem uprzedzi

niektóre zagraniczne i sawne uniwersytety.

Po odjedzie Regiomontanusa, po zgonie Viteza w r.

1472 pozosta Bylica nadal w swej przybranej, wgierskiej

ojczynie, cieniajc coraz bardziej wzy zayoci z kró-

lewskim opiekunem, rosnc w godnociach i powadze.

Niejedna praca astronomiczna wysza natenczas z pod

jego pióra; midzy innemi wyznaczy on w roku 1474

i nastpnych obserwacyami astronomicznemi szerokoci

geograficzne dla licznych miast Wgier; moe to pozosta-

wao w zwizku z przygotowywan przez Korwina mapo-

grafi Wgier. Królowi towarzyszy on cigle; w r. 1485

x
) Por. Birkenmajer, Marcin Bylica 129. — Rpis. bibl. Jagie.

597 i 596.
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jest z nim w Wiedniu i wyrabia posuchanie dla korz-
cego si przed zdobywc wgierskim uniwersytetu. Prze-

y on nawet swego mecenasa potnego, który w roku

1490 rozsta si ze wiatem. Z ostatnich lat ycia Bylicy

godzien jest zapisania fakt, stwierdzajcy ponownie go-

rce jego dla uniwersytetu krakowskiego uczucia. Zasila

on ju niejednokrotnie uczonych krakowskich przesykami
traktatów naukowych. W Conclusiones uniwersytetu czy-

tamy pod rokiem 1494, e 10 wrzenia zwoano profe-

sorów »ad videnda instrumenta astronomica aenea missa

ex Hungaria per mgrum Martinum de llkusch plebanum

Budensem.« Znowu tu wic mowa o ofierze Bylicy na rzecz

uniwersytetu. Umar on zapewne okoo roku 1494. W roku

tym bowiem pojawiaj si w murach uniwersytetu roz-

maite ksigi matematyczne, astronomiczne i astrologiczne,

których dawniej nie byo w krakowskich ksigozbiorach.

Bardzo tedy jest prawdopodobnem przypuszczenie, e za

wol Bylicy, moe ostatni, przeszy one na wasno kra-

kowskiej wszechnicy. Równoczenie za wzbogaci si
uniwersytet rozmaitymi przyrzdami pomocniczymi przy

nauce astronomii, które niegdy do Bylicy naleay. Z za-

piski w Conclusiones sdziby mona, e jeszcze sam
Marcin Bylica do Krakowa je wysa. By to globus nieba,

jedyny globus, sporzdzony w chrzecijaskim wiecie

przed upywem pitnastego stulecia, jaki nam si zacho-

wa, toruetum mosine, wykute w latach 1471 — 2

w Norymberdze rk samego Regiomontanusa, wreszcie

dwa astrolabia. Cenne to pamitki nauki i pomniki ofiar-

noci uczonego, który tyloma dowodami stwierdza swe

poczucie zwizku z Krakowem i gorce uczucia dla opu-

szczonej ojczyzny. Wpywy te jego porednie zawayy
niewtpliwie wielorako na rozwoju astronomii w Krako-

wie. By on i pod tym wzgldem porednikiem, e zdo-

bycze i teorye naukowe najwikszego matematyka i astro-

noma wieku Regiomontanusa przez niego doszy do wia-
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domoci mistrzów krakowskich i w szkole krakowskiej

si utwierdziy.

W tych latach szkoa krakowska podniosa si tym-

czasem do wybitnej w zakresie astronomii dziaalnoci.

Mówilimy o Gaszowcu, który po Marcinie Królu zajania

na tern polu; umar on okoo roku 1474. A wanie w tym
roku posuwa si na stopie magistra mody czowiek,

który jak nikt przedtem i potem przyczyni si do pod-

niesienia stanu astronomii w szkole krakowskiej. Woj-
ciech z Brudzewa zapisa si w poczet scholarów uni-

wersytetu w roku 1468, a w roku 1474 zakoczy swoje

nauki na artystycznym wydziale l
). Niebawem rozwin

on tu dziaalno, która i jego nazwisko i ca szko
wie opromienia saw. Jak wielcy jego na polu nauk

cisych poprzednicy w Wiedniu, Peuerbach i Regiomon-

tanus, czy on interes dla matematyki i astronomii z za-

paem dla budzcego si humanizmu. Chocia wykady
jego z tego zakresu mog podlega wtpliwoci, to nie-

wtpliwe wiato rzucaj na jego osob stosunki z Celte-

sem, który w nim czci mistrza i niemal synowskie mia
dla niego uczucia. Z gbokiem wyksztaceniem czy on

dziwn jasno i dobitno wykadu; uczniowie t jasno
umieli sobie ceni 2

). Nad nauk wspóczesn panowa
zupenie; o ile j wyprzedza, o ile z ust jego mogy pa
sowa, budzce w duszy najwybitniejszego z jego uczniów

Kopernika wtpliwoci co do uznanego systemu wiata,

rzucajce posiew nowych teoryi i prawd, tego nigdy moe
naleycie okreli nie bdzie mona. Podniesiono susznie

niektóre doniose jego spostrzeenia; on zapewne pierwszy

twierdzi, e ksiyc przebiega drog owaln 3
); z bystro-

*) Po szczegóy biograficzne odsyam do wydania Prof. Bir-

kenmajera Commentarii in theoricas Peurbachii (Cracoviae 1900)

i do wstpu tam zamieszczonego.
2

) Por. wiadectwo Sommerfelda w Modus Epistolandi (Cali-

machus Hieronymo Aretino).
8

) Birkenmajer 1. c. XV.
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ci naucza, e zawsze jedn stron zwrócony jest do

ziemi, a wnosi to z ksztatów plam na nim widocznych.

Kopernik czerpa z pism jego wywody swe i natchnienia;

a to wszystko stawia Wojciecha z Brudzewa w rzdzie

pierwszorzdnych uczonych epoki.

Na uniwersytecie wykada matematyk, astronomi

jako kolega mniejszy od roku 1476, wikszy od roku 1483;

obok tego objania pisma Arystotelesa. Od roku 1490

skoro zosta bakaarzem teologii wszystkie jego publiczne

lekcye odnosiy si do dyalektycznych, Arystotelesowskich

materyi 1
). Poza wykadami publicznymi móg jednak

uczy prywatnie i niewtpliwie wiato midzy scholarami

rozszerza. Wród tych zaj nie zaniedbywa on pracy

pimienniczej, rozszerzy tabulae directionum, przesane

z Wgier przez Marcina Bylic (Cod. Jag. 596), pisa ko-

mentarz do teoryk planetarum Peuerbacha, wydany w r.

1495 w Medyolanie i inne drobniejsze prace 2
).

Rok 1494 pooy jednak koniec jego nauczycielskiemu

zawodowi. Za wol kardynaa Fryderyka udzieli wtedy

uniwersytet Wojciechowi rocznego urlopu, aby móg uda
si na sub (ad serviendum) do wielkiego ksicia lite-

wskiego Alexandra. Wojciech z Brudzewa obj wic wtedy

obowizki sekretarza na dworze litewskim. Bya to nie-

wtpliwie misya politycznej i religijnej natury. Brudzewski

bdcy bakaarzem teologii wyda si czowiekiem stoso-

wnym do takiego zadania, jego rozum i nauka zwróciy

na uwag ksit. Mówilimy ju o tej misyi poprzednio.

Wane sprawy pogodzenia kocioów zajmoway wtedy

umysy, maestwo zamierzone wielkiego ksicia z pra-

wosawn byo przedmiotem rozpraw i narad. Brudzewski

napisa wtedy zapewne traktat prawdopodobnie teologi-

czny p. t. Conciliator 3
), którego dotd nie odnaleziono.

Por. midzy innymi Prowe, Nicolaus Coppernicus I, 139.

Spis ich u Birkenmajera XXXIX i nast.

Birkenmajer 1. c. XLI.
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Zabra wic gos w sprawach biecych i spornych, jak

póniej zabiera gos w imieniu uniwersytetu Jan z Owi-
cimia z podobn misy po mierci Wojciecha z Brudzewa
na Litw posany. Misya tego ostatniego wczenie si
skoczya, skoro ju w kwietniu roku 1495 rozsta si ze

wiatem.
Znaczenie jego pozgonne wzroso niepomiernie przez

ucznia jego, który najwikszej rewolucyi dokona w poj-

mowaniu wszechwiata. Kopernik w roku 1491 zapisa

si na uniwersytet krakowski i niewtpliwie duo sko-

rzysta z nauk powszechnie ju cenionego Wojciecha

z Brudzewa. Mistrz Kopernika dokona tego, e odtd
nazwisko Krakowa stao si wród matematyków i astro-

nomów tak rozgonem. Miejscowe wiadectwa tym nau-

kom przypisyway palm pierwszestwa na wszechnicy;

a Hartmann Schedel pisa w swej kronice z r. 1493 o Kra-

kowie: astronomiae studium maxime viget. Nec in tota

Germania illo clarius reperitur. Jeeli Celtes dla tej

sawy do Krakowa przyby, to i póniej astronomia

zwabiaa z dalekich okolic scholarów, eby tylko wspom-
nie Jana Aventinusa i Jana Vierdung'a z Hassfurtu, który

duej w Krakowie przebywa, a nastpnie w Heidelbergu

jako profesor matematyki zasyn.
W ostatnich wieku dziesitkach namnoyli si tym-

czasem w Krakowie mistrzowie, zajmujcy si astronomi

i pokrewnemi dziedzinami wiedzy. Wyranie skonno
ta bya w powietrzu i obok budzcego si humanizmu
najwicej porywaa umysy. Kilku z nich na wspomnie-

nie i wyszczególnienie zasuyo. Wymienimy wic Woj-

ciecha z Pniew, magistra z roku 1477, który wykada
Arystotelesa, a obok tego objania sfer, Tabulas ecli-

psium, Theoricas Planetarum i dziaa do roku 1497.

Umar on w roku 1504 x
). — Bernard z Biskupiego, zwany

*) Birkenmajer, Marcin Bylica str. IM- wyrazi niemiae przy-

puszczenie, czy on nie jest identycznym z Albertus de Polonia, który
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Episcopius, dziaa obok niego a do roku 1503, wykada
te Arystotelesa, a obok tego astrologi i astronomi. Zo-

sta on okoo roku 1492 bakaarzem medycyny.— Stani-

saw Bylica z Olkusza, bratanek Marcina, zosta magistrem

w roku 1484; odtd dziaa we wydziale artystów w uni-

wersytecie do roku 1499, w którym poszed midzy ka-

noników kollegiaty w. Floryana. Po Brudzewskim zaj
on pewnie w roku 1490 stanowisko na katedrze Stobnera,

a wykada podobne przedmioty, jak jego poprzednicy. W bi-

bliotece Jagielloskiej znajduje si rkopis (n. 579) zawie-

rajcy w sobie efemerydy krakowskie, obliczone na rok

1492 dla poudnika krakowskiego, czyli Almanach spo-

rzdzony dla uniwersytetu. — Za zawoanego astrologa

(astrologus summae experientiae) uchodzi w tych czasach

Leonard z Dobczyc, zwany Vitreator, czonek rodziny,

która si wyróniaa naukowem wyksztaceniem i zdol-

nociami i wielu magistrów przysporzya uniwersytetowi 1
)-

Magistrem zosta on w roku 1489 i odtd do roku 1507

wykada czsto matematyk i astronomi, szczególnie je-

dnak uprawia astrologi. Uchodzi za mathematicus acu-

tissimus 2
); a przedsibra samodzielne spostrzeenia, co

wykada w Bolonii w latach 1554/6 astronomi i matematyk. Daty

te s za wczesne dla Wojciecha z Pniew. Zauway tu jednak na-

ley za Birkenmajerem, e dosy wielu Polaków w drugiej polowie

XV-go wieku wykadao w Bolonii przedmioty matematyczne i astro-

nomiczne, jak Jacobus de Polonia (14G9/70), Joannes de Bossis Po-

lonus (1471/2), Joannes Polonis (1472/3), Joannes Polachus (1474/5;

zapewne to cige ten sam Jan); Georgius de Russia (1478/9), Nico-

laus de Insulamarie Polonus (1479/80), Nicolaus de Leopoli (1480/2).

') Pisze o niej Mikoaj z Szadka w Judicium Astrologicum

z roku 1525, powiconem czonkowi tej rodziny Erazmowi, opa-

towi mogilskiemu. Tam wymieniono chway rodzinne.
2

) Mia on jakie stosunki z Ludolfus Ludolfi de Brunszwyczk,
który przyszed na uniwersytet krakowski w r. 1485 i by Leonarda
koleg. Ten Ludolf nazwiskiem Borchtorp by synem doktora me-
dycyny padewskiego, pochodzcego ze Sickte pod Brunwikiem.
Wyprawiajc syna do Krakowa da mu astrolabium, do zrozumie-
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go wyrónia wród innych.— Wreszcie wspomnie tu wy-

pada innego krewniaka synnego Marcina Bylicy, wnuka

jego po bracie, Marcina Bierna z Olkusza, magistra z roku

1491, którego ywot sign a roku 1540. Zajmowa on

si duo astronomi i astrologi, a kiedy Leon X-ty na

soborze lateraneskim uj w rk reform kalendarza

i wezwa uniwersytety do wspódziaania, krakowscy mi-

strzowie jemu powierzyli to zadanie. Std powstaa jego

Nova Calendarii Romani reformatio, która jeszcze czeka

na ocen i rozbiór x
).

Przebieglimy tak szereg mistrzów ówczesnych; z ka-

tedry Stobnera lub Króla wykadali oni sw nauk, lub

na innem stanowisku powicali si astronomicznym pro-

blemom. S to w czci koledzy, w czci uczniowie Woj-

ciecha z Brudzewa, który po nad nich wszystkich wyrasta.

Uprawiaj swoj cianiejsz nauk, a obok tego dyalektyk

Arystotelesa. Pierwsza o tyle moga si rozwija, o ile

druga jej nie stumiaa, nie zamykaa oczu na przyrod

i nie wysuwaa na pierwszy plan scholastycznych speku-

lacyi. A wanie niektórzy z mistrzów ówczesnych upra-

wiali astronomi ze stanowiska cile scholastycznego.

Tu non pensavi ch'io loico fossi!

mogli ci astronomowie powiedzie za Dantem. Arysto-

teles uchodzi u nich za najwiksz powag; wpajali

wic w uczniów przekonanie, e niepodobna nic mdr-
szego, przedewszystkiem prawdziwszego powiedzie i na-

pisa nad pisma Arystotelesa i jego komentatorów. Kto

wyszed z tego zaczarowanego koa dystynkcyi, definicyi

i mielszem okiem spojrza na przyrod, ten mia rzeczy-

wist zasug; tymczasem wanie ludzie najwikszej eru-

nia wykadów przydatne, dotd w Krakowie zachowane. Por. Bir-

kenmajer, Marcin Bylica 101 i nast, — Miody Ludolf w r. 1491 zro-

bi litery ruskie dla Sweybolda Fioa. Por. Acta Consul. ab a. 1484.

Por. str. 286.

]

) Cod. Jag. n. 1853, drugi egzempl. w zbiorach watykaskich-
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dycyi niczego dla sprawy poznania przyrody nie zdziaali.

Dziaali nietylko bezowocnie, lecz wprost szkodliwie, bo

utrwalali swoj powag system panujcy, stumiali usio-

wania mielsze i bardziej niezawise. Chwaa ich u wspó-

czesnych rozwiewa si te przy bliszem badaniu prawie

cakowicie; pokolenia potomne odmawiaj uznania powa-

gom, które zbyt wiele uznania znajdoway u wspócze-

snych. Mamy tu na myli przedewszystkiem Jana Go-
gowczyka i Michaa z Wrocawia.

Obydwaj oni wsawili si swemi pracami w dzie-

dzinie dyalektyki i scholastycznej filozofii. Jan z Go-
gowa, który od roku 1468 a do roku 1507 naucza w uni-

wersytecie krakowskim, jest typem redniowiecznego ency-

klopedysty i uczonego. Poza dyalektyk uprawia on naj-

rozmaitsze dziedziny wiedzy, napisa fizyonomik wedug
powag greckich i arabskich ), w której wedug zewn-
trznych ksztatów i wygldu oznacza ludzkie charaktery,

w komentarzu do dziea Jana Versora de anima (Crac.

1505) porusza kwestye kraniologii, objaniajc istot i prze-

znaczenie cellulae mózgowych 2
). Szczególnie jednak pra-

cowa i pisa duo w dziedzinie astronomii lub raczej astro-

logii; peno rkopisów jego pozostao rkopisami, inne

doczekay si druku, a wszystkie te traktaty stoj na po-

graniczu astronomii i astrologii, raczej do drugiej si ska-

niaj i maj za przedmiot praktyczne kwestye kalendarzy

i przepowiedni. Tak jak na polu dyalektyki Jan z Go-

gowa chcia poredniczy eklektycznie midzy rozmaitemi

szkoami, tak te wród astrologicznych sporów zajmo-

wa on stanowisko ugodne. Stara i nowa szkoa spieraa

') Wiszniewski, Hist. Lit. III, 263; Tytu: Phisionomia hinc

inde ex illustribus scriptoribus recollecta Crac. 1518. Agricola j
wydal i powici Wochom Bony.

2
) Wiszniewski III, 266 i nast. Podobne problemy wyjania

Melanchton w dziele de anima. Byo to wic tradycy redniowie-

czn. Por. Grohmann, Annalen der Universitat zu Wittenberg (1801)

1, 186.
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si o to, czy tak zwan rectificatio nativitatum naley
wykonywa wedug Quadripartitus Ptolemeusza, ksigi

uwiconej tradycy wieków, czy te wedug zasad nie-

dawno wygrzebanego Hermesa i jego gównego rzecznika

Abrahama ibn Esdrasa 1
). Gogowita chcia obie te szkoy

pogodzi, stan midzy starymi i modymi 2
). Potrzeby

studentów skoniy go do pisania podrczników; in com-

munem studentium utilitatem opracowa Introductorium . .

.

in tractatum sphere materialis Jana de Sacrobusto (Crac.

1506), gdzie midzy innemi mówi o jednej z kolumn Her-

kulesa jeszcze, jak go zapewniano, stojcej; dawa on na po-

parcie swych twierdze baamutnych objanienia z Wergi-

liusza, Owidyusza i Boccacia.— Jego introductorium astro-

nomie (Crac. 1514) jest równie dzieem astrologicznem 3
);

computus chirometralis, wydany w roku 1507, uczy o cy-

klu sonecznym, liczbie niedzielnej, witach ruchomych,

idach i kalendach. Prócz tego zostay po Gogowczyku
kalendarzowe produkta, jak Calendarium Cracov. pro a.

Dni 1500.

Bya to wielko prawdziwie efemeryczna bez a-
dnego doniolejszego znaczenia w nauce; posiad to, co

wiek mu podawa i to jest cenn jego waciwoci. Po
nad to nie podniós si niczem i w niczem, puc sobie

w zdobyczach przeszoci, które miay niebawem rozpry-

sn si jak baki za sowem tego, który, moe z niedowie-

rzaniem, uczonych jego wywodów sucha z awy scho-

lara. Pokrewn mu duchem osobistoci jest Micha
z Wrocawia. Mia on zasugi na innych polach; dzia-

ajc na wydziale artystów a do roku 1512 wykada

*) Birkenmajer, Marcin Bylica 144-.

2

)
Rkopis Ossoliskich 764 i Introductorium in scientiam na-

tivitatum.
3

)
Weidler, Historia astronomiae p. 336: auctor non tam usum

ephemeridum in astronomia quam in thematibus astrologicis con-

dendis docet. — Do tej samej dziedziny naley Tractatus .... in Iu-

diciis astrorum. Por. Wiszniewski IV, 164 i róne pomniejsze prace.
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czsto astronomiczne i astrologiczne przedmioty. Jego dzieo

Introductorium Astronomie . . . elucidans Almanach (Crac.

1506) jest astrologi raczej ni nauk 1
); mówi on w niem

o naturze i wpywach gwiazd na ziemi i ludzi. By on

jednym z filarów scholastycznego w nauce niewolnictwa.

Szczególnie jednak Jan z Gogowa uchodzi powszechnie

za najwiksz na polu astrologii powag— maximus sagax

vir in omni scientia, jak go nazywa ródo wspóczesne 2
).

Astrologia kwitna przez cae rednie wieki i usuwaa
czstokro astronomi na drugi plan, tumic jasno jej

poj, jasno wzroku i pogldu na przyrod. Córka ta

narwana astronomii, jak j Kepler nazwa, durzya umy-
sy wszechwadnie. Pocztki jej sigaj zamierzchej prze-

szoci. Ze Wschodu od Chaldejczyków przesza do Gre-

ków, stamtd do Arabów, przez arabskie pisma rozlaa

si szeroko po dziedzinach redniowiecznych ludów. Miaa
ta astrologia pewne uprawnienie; przecie i dzisiaj od-

ya w racyonalniejszej formie, w badaniu wpywu ksi-

yca, plam sonecznych na ziemskie objawy. Ale w re-

dnich wiekach wystpowaa ona przedewszystkiem jako

astrologia iudiciaria, zamierzaa z gwiazd przepowiada
szczególne zdarzenia i fakta, z postawy gwiazd przy uro-

dzeniu wysnu nativitas, stawia dla czowieka ho-

roskopy 3
), z nieba wróya przyszo na cae lata i dla

caych narodów. Zajmowaa ona wtedy najznakomitsze

umysy i susznie zwrócono uwag na jej zasugi, które

mimo obdów nauce oddaa. Wielu obserwacyi nie by-

liby ludzie dokonali, wiele oblicze nie byoby zrobionych,

gdyby astrologia do tego nie bya skonia 4
). Przez bdy

i obdy suono wic tu prawdzie, tak jak alchemia

') Weidler 1. c. 340: astronomica argumenta hic frustra quis

reuirat.
a

) Script. rerum polon. II, 340.
3
)
Rudolf Wof, Geschichte der Astronomie (1877) str. 23.

4
)
Wolf 1. c. 71; Giinther, Geschichte des mathem. Unterrichts

str. 189/90.
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niejedn chemii oddaa usug.—W pitnastym wieku na

polu astrologii nowe zakwito ycie. »Wszechwadne pa-

nowanie czworoksigu Ptolemeusza zakoczyo si, a nie-

uniknione Electiones, Iudicia i horoskopy bywaj sporz-

dzane wedug licznych traktatów wieo z ukrycia wy-

dobytych^ 1
). Poniewa przy stawianiu prognoz na przy-

szo posugiwano si tablicami astronomicznemi, a pro-

gnozy te i iudicia bardzo czsto zawodziy, dlatego zaczto

bada poprawno tych tablic i nawoywa do ich poprawy.

Pod tym wic wzgldem astrologia przysuya si nauce;

»ten jedyny wzgld wystarcza, aby na ni nie rzuca ka-

mieniem potpienia.«

W Polsce astrologia i wróby astrologów od dawna
si przyjy; przepowiadano na dworze Jadwigi i Jagiey,

Kazimierz Jagielloczyk posugiwa si astrologami bardzo

czsto 2
). Pod koniec wieku skonno ta jeszcze si roz-

wielmonia; humanizm przecie hodowa jej namitnie,

a wyznawcy nowego ruchu, uprawiajcy czsto mistyczn
filozofi, nurzali si z luboci w spekulacyach nad ta-

jemniczym zwizkiem midzy makrokosmos i mikrokos-

mos 3
), korzyli si przed siedmiu rzdzcami rodu ludzkiego

i gwiazdom tym o wielkich tego wiata i mecenasach

najwietniejsze kazali opowiada wróby.
W Krakowie za praktyki astrologiczne znalazy gó-

wne nieomal swe ognisko, mnoyy si tu prognostyki,

almanachy, iudicia; wtpi nie mona, e do krakowskich

mdrców czsto si udawano z prob o porad i wtpli-

wej wartoci wiato. Przecie wspóczesny Antonio Bon-

fini z Ascoli, historyograf Wgier, mówi o coniectores

i astrologi rojcych si w Krakowie, uibus referta Cra-

x
) Birkenmajer, Marcin Pylica 42.

2
) Birkenmajer, Krakowskie tablice syzygiów (1891) p. 16; tene

Marcin Bylica str. 116; Wiszniewski, Hist. Lit. IV, 153. O Wady-
sawie Warneczyku byo peno proroctw górnych w obiegu, w Pol-

sce i za granic. Por. ks. Fijaek, Jakób z Paradya str. 208.
s
) v. Bezold, Konrad Celtis w Hist. Zeitschrift 49 (1883) str. 202.
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covia est ). a uniwersytet wyznawa z dum, e astrolo-

gia rozniosa saw jego nauki »apud exteras remotissi-

masue nationes 2
)«. Pisano to w r. 1524; krótko przedtem,

w r. 1522 Maciej z Miechowa fundacy swoj uposay
zbyt ubog kollegiatur astrologiczn Marcina Króla, która

bya gówn przedstawicielk astronomii a zarazem tej

sawnej, a dzi osawionej, wyrodnej jej córki. Miechowita

dzieli swego wieku i pokolenia wyobraenia; nie wyró-

nia si ani na korzy ani na niekorzy wród innych.

Nawet szesnasty wiek nie wyzwoli si z tych wierze
i zabobonów i dopiero w nastpnem stuleciu straciy gwia-

zdy swe demoniczne znaczenie i wpywy.
A z t demonologi gwiazd sza rka w rk demo-

nologia inna, wiara w cudactwa i zdolno czowieka do

cudactw, sztuk tajemnych, obcowania z duchami i wy-

woywania zmarych. Pokolenie, które przepowiadao przy-

szo i wierzyo w te przepowiednie, musiao by do ta-

kich wierze szczególnie usposobionem. Neoplatonizm

za, wskrzeszony przez humanistów, podsyca tylko de-

monistyczne i magiczne sztuki i sztuczki, przekazane przez

rednie wieki 3
).

I tak alchemia cieszya si w pitnastym wieku i pó-

niej gorliw upraw i wytwarzaa bogat literatur. Sy-

szymy, e w Krakowie zajmowano si ni w klasztorze

Dominikanów, e w roku 1462 bracia fabrykujcy zoto

wzniecili poar, który wielkie sprawi zniszczenie 4
); sy-

szymy dalej, e czonek tego zakonu Wincenty Koffski,

czy Kowski, zmary w roku 1488 w Gdasku, zasyn
alchemicznym traktatem 5

).

Inn sztuk ulubion w owych czasach bya chiro-

J
) Dec. V, lib. II, p. 715 p. r. 1491.

2
)
Cod. univ. IV, 93.

3
)
v. Bezold 1. c. 205.

4
)
Dugosz Hist. V, 342: alchimiae opera certis fratribus la-

borantibus.
s
) Wiszniewski, Hist. lit. IV, 133.
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mancya, zgadywanie z rki charakteru czowieka, wró-

enie przyszych jego losów. W szesnastym wieku woski
medyk i filozof Hieronim Cardanus uj t sztuk w re-

guy i system, ale ju dawno krzewia si ona wród
uczonych i tumu. Wielka powaga uniwersytetu Jan Go-
gowczyk powici chiromancyi osobny traktat: Recollectio

chiromantie in florigera Cracov. Universitate 1
). Ze za

w uniwersytecie ni si trudniono, tego dowód mamy
z roku 1505, w którym dwóch scholarów Melchiora ba-

kaarza i Marka z Gdaska ukarano przed sdem rektor-

skim kar pienin »ob exercicium ciromanciecc 2
).

Nekromanci lub nigromanci byli ju raczej czarno-

ksinikami, bo ich zadaniem byo wywoywa duchy,

a przy tern i inne gusa skaday si na ich sztuk. Sztuka

ta bardzo te bya rozpowszechnion; w Krakowie w roku

1505 staj dwaj bakaarze Petrus de Monte nivis z ko-

loskiej dyecezyi i Kasper de Gdana z krakowskiej przed

sdem lektorskim, bo ich przychwycono ;>in certis acti-

bus nigromanticis« 3
). Wyjtkowe to echo czstych pra-

ktyk, które si uchylay z pod oka wspóczesnych i uchy-

liy si tern bardziej z przed oczu potomnoci. Od zakl
duchów do zaklcia djaba by tylko krok jeden. Wi-
zania si i ukady z szatanem byy wic wtedy równie
dosy czstym objawem. Opowiadania coraz nowe go-

siy o takich paktach, o wyprawach razem z djabem
przedsiwzitych. Typem tych czarnoksiników by Faust,

który si urodzi okoo roku 1480, wedug niektórych po-

da w Sondvedel albo Salzwedel niedaleko Magdeburga.

Zwa si on sam fons necromanticorum i posiad rzeczy-

wicie wszystkie tajniki czarnoksiskiej sztuki. Czy on

by kiedy w Krakowie, tego oczywicie rozstrzygn stano-

x
) Dzi niestety nieznany. Wiszniewski mówi o nim Hist.

Lit. III, 271.

2
)
Acta Rect. n. 2052.

3
)
Acta Rect. n. 1988.

Hist. Uniw. T. II. 21
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wczo nie mona. Znamiennem jest w kadym razie to, e
póniejsi zawsze go do Krakowa na studya prowadz
i twierdz, i tu z katedr uniwersyteckich magii publi-

cznie nauczano. Melanchthon opowiada co nastpuje: hic

cum esset scholasticus Cracoviensis, ibi magiam didicerat,

sicut ibi olim fuit magnus usus et ibidem fuerunt publi-

cae eiusdem artis professiones. To samo twierdz Ler-

cheimer i Camerarius l
). Ze Faust przebywa w Heidel-

bergu i Erfurcie, to wiemy stanowczo; krakowski jego

pobyt nie powiadczony dokumentami, choby by legend,

w swej legendarnej nawet postaci staje si dla krakow-

skiej wszechnicy wanem kulturalnem wiadectwem. Je-

eliby Faust pochodzi rzeczywicie ze Salzwedel, to cie-

kawym w kadym razie szczegóem jest to, e oddalona

ta od Krakowa miecina za ycia Fausta licznych saa
na Jagielloski uniwersytet scholarów; w roku 1487 za-

pisanym jest w metryce niejaki Herman de Zoldwedel,

który w roku 1489 posuwa si na bakaarza; w tym sa-

mym roku zostaje bakaarzem Hynyngus de Zoltwedyl.

W roku 1493 znowu dwóch scholarów ztamtd, Hermann

i Teodoryk zapisuje si do wszechnicy krakowskiej. A wic
moe i Faust zawita sam w wasnej osobie niegdy do

Krakowa, aby nad Wis wyuczy si sztuk kuglarskich,

które go rozsawiy i znifesawiy po wiecie. Póniejsze

jego losy trzymaj go z daleka od Polski; tutaj natomiast

wyrasta w jego miejsce posta Twardowskiego, odbicie

opowiada i bani, które bujnie owiy posta najsawniej-

szego czarnoksinika na przeomie dwóch wieków 2
).

Przebieglimy tak koleje myli ludzkiej w uniwer-

sytecie Jagielloskim w zmierzchach redniowiecza i za-

*) Por. Housse (Luxemburg 1862) Die Faustsage und der hist.

Faust i Georg Witkowski: Deutsche Zeitschrift fur Geschichtswis-

senschaft N. F. I (1897) sir. 346, 347, 350.
2
) Niemamy jeszcze monografii o stosunku tych dwóch postaci.
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raniu nowej epoki. Bkaa si ona midzy zagadnieniami

chorujcej na przedojrzenie teologii, a bogami Olimpu,

midzy stropami niebios a panem podziemi. Wtpi nie

byo mona, e to szukanie drogi, któr ludzko nadal

pójdzie, e po zboczeniach i manowcach musi przyj ja-

kie sowo i haso wytyczne prostujce i wskazujce kie-

runki. Zaczto go szuka w sowach Chrystusa, o których

pojcie i zrozumienie zawrzaa niebawem straszna walka
dusz i sumie. Wyoniy si przeciwiestwa; wiat chrze-

cijaski podzieli si na dwa obozy, z których jeden rzu-

ci rkawic ubiegym wiekom i przypisa sobie wyczn
zdolno i wadz tómaczenia i wyjanienia prawdy, drugi

opierajc si na tradycyi postanowi odrzuci to, co byo
zwyrodnionem, pogbi siebie a przez to oywi i po-

gbi wierzenia przekazane przez objawienie i tradycy.

Zawrzaa walka, która rozdara ludzko zachodniej Eu-

ropy na dwie poowy, wytworzya odrbne wiaty uczu
i cywilizacyi, która pod tym rysem w budowie i pod tym
obuchem zasadniczych przeciwiestw stracia dotychcza-

sow jednolito; a do tylu rónic dzielcych ludzko
przyszo teraz przeciwiestwo, sigajce szpiku i gbin
istoty czowieka. Z nastaniem tego przeomu skoczya
si rola redniowiecznych uniwersytetów, które byy co

do nazwiska i istoty studia universalia.

Na domówienie tego rozdziau pozostaje nam jedno.

Mówilimy o zasugach i pracach uniwersytetu krakow-

skiego w dziedzinie astronomii i pokrewnych, u niej za-

wieszonych nauk. Braki rzucay si nam w oczy, pynce
z faszywych przesanek i faszywych roje. Na swoj
epok stan jednak uniwersytet w kierunku tych nauk

wysoko, promienia na zewntrz rozgosem i znaczeniem,

ciga uczniów i wydawa uczonych. Wojciech z Bru-

dzewa zawsze zachowa wybitne stanowisko w rozwoju

myli ludzkiej i postpu jej ku prawdzie naukowej. Z kra-

kowskiego uniwersytetu wyszli uczeni, znani póniej na

obczynie. Przypominamy Jana Vierdunga z Hassfurtu,

21*
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który by na studyach w Krakowie, a nastpnie zajania

nauk w Heidelbergu *), dalej Stefana Rosslin albo Rosi-

nus, który w Krakowie, zapewne w r. 1496 zosta ma-

gistrem 2
), a potem w r. 1501 poszed do Wiednia i za-

syn tam jako wybitny matematyk i astronom 3
). Podobnie

i inne uniwersytety zasilay si ludmi w Krakowie wy-

ksztaconymi. A nad wszystkimi góruje wielkie imi
tego, co pchn z posad bry wiata i dokona najwi-

kszej rewolucyi na niebie i ziemi, tego, którego nazwisko

byszczy w metryce uniwersytetu krakowskiego na wie-

czn jego pami i chwa, nazwisko przyciemniajce

wszelkich nauczycieli i uczniów: Nicolaus Nicolai de Thu-

ronia.

*) Zapisanym jest w metryce krakowskiej Joh. Johannis de

Hasworth w r. 1484; w r. 1486 zostaje bakaarzem (Liber prom. str

97). To zapewne Vierdung.
2
) Stephanus de Augusta, Liber Prom. p. 121.

s
) Por. Aschbach, Geschichte der Wiener Universitat II, 348;

Giinther, Geschichte des mathem. Unterrichts 254.

^*:<~
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PRZYCZYNKI DO POZNANIA OBCANIZACYI UNIKBSYTETD.





Scholarzy uniwersytetu, ich stan i pochodzenie.

Wiek scholarów ówczesnych. — Oplata przy wpisie. — Limitacya. —
Depositio) beaniae. — Pochodzenie scholarów.—Mód zakonna w uni-

wersytecie, szczególnie Cystersi i Dominikanie. — lzacy i Prusacy. —
Wgrzy.

W cigu dotychczasowym mówilimy kilkakrotnie

o napywie scholarów do nowej Jagielloskiej wszechnicy,

o tej fali rónorodnej i z rónych róde pyncej, a z ma-

emi wahaniami wzrastajcej przez szereg lat pitnastego

stulecia. Szed taki modzian na uniwersytet w rednich

wiekach przewanie w bardzo nizkim jeszcze wieku,

z mniejszem, ni dzisiejsze, przygotowaniem, bo dopiero

fakultet artystów mia mu w wielkiej czci da wykszta-

cenie, którem dzisiaj suy gimnazyum. Jako minimum
wieku, uprawniajcego do immatrykulacyi uwaano po

wielu uniwersytetach rok czternasty ycia; statut Heidel-

bergski z r. 1464 wyranie to okreli. Przewana liczba

studentów zapisujcych si liczya zatem od czternastu

do szesnastu lat. A oczywicie przygotowanie w tych la-

tach nie mogo by zbyt gruntowne. Co znajomoci a-

ciny z jakiej szkoy partykularnej przynie naleao, bo

przecie caa nauka wszechnicy odbywaa si w tym j-
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zyku; ale i pod tym wzgldem zachodziy niewtpliwie

wyjtki. Wrota uniwersytetu stay daleko szerzej otworem,

ni w dzisiejszych czasach; przyjmowano niekiedy chop-

ców z zupenie niewystarczajcem przygotowaniem, na-

wet analfabetów *). Prywatna nauka musiaa dlatego po-

tem zaradza brakom i braki te wypenia.
Szli na uniwersytet potomkowie wszelkich stanów

od ksit do ubogich synów mieszczaskich, lub czasem

wociaskich. Niezamoni przewaali, co najwymowniej
si uwydatniao przy wpisie. Scholar, który si intytulo-

wa, powinien by zoy dla uniwersytetu pewn opat;
wynosia ona osiem groszy, a do nazwiska tego, który je

zoy, dopisywano, e uici si z caoci, sohdt totum.

Zdarzay si wypadki, e bogatsi ofiarowali pewne nad-

paty, n. p. podwójne wpisowe, co im za szczególn wspa-

niaomylno— liberalitas, poczytywano. Syszymy take
o daninach w naturze, o scholarach, skadajcych uniwer-

sytetowi beczki wina, barilia malmatici. Ale takie hojno-

ci nie byy czstym objawem, rzadk nawet opata ca-

kowita. Przewanie uiszczali si scholarze tylko z czci
wpisowego, pacili pó grosza do szeciu; inni obiecywali,

e wypac si póniej, (promisit dare), inni wreszcie jako

ubodzy, pauperes, korzystali z uwolnie i przywilejów

ubóstwa. Uniwersytet pozwala wic im si zapisa za

darmo, gratis pro Deo lub propter Deura.

Mody chopiec, przybywszy na uniwersytet, potrze-

bowa jakiego oparcia, wskazówki i rady, aby rozpocz
studya i nowe ycie. Trzeba mu byo tej opieki szuka
midzy mistrzami i kolegami i stosunek swój do nowego
otoczenia uregulowa i okreli. Uniwersytet w tym celu

sam wskazywa drog, nakazujc modemu scholarowi,

aby zaraz po wpisie wybra sobie którego z magistrów,

któryby odtd troszczy si o jego osob, studya i postpy.

M Por. Bezold w Histor. Zetschrift N. F. U, 3 str. 466.
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Akt taki zwa si limitacy— se magistris limitare *). A ma-

gister w tym celu wybrany mia »suos limitantes« wpro-

wadzi na lekcye, wskaza im ich dobór, kierowa pier-

wszymi ich krokami 2
). Cisze przejcia czekay nato-

miast scholara z kolegami z wieku i pooenia. Modego
studenta uwaano bowiem za stworzenie polednie, nie-

godne obcowania i bliszych stosunków ze starszymi. Za-

nim go ci do towarzystwa swego przypucili, musia si
on podda rozmaitym obrzdom i operacyom, które we-

dug epoki i usposobienia modziey mniej lub bardziej

przykre przybieray ksztaty, mniej lub wicej niedowiad-

czonemu modzikowi daway si we znaki. Nazywa on

si bejaunus, wedug najprawdopodobniejszej etymologii

z francuskiego bec jaune, a wic ótodziób, piskl. pie-

wano o nim wierszem akrostychicznym

Beanus est animal, nesciens vitam studiosorum,

przypisywano dzikie obyczaje (mores agrestes), rozmaite

waciwoci zwierzce, które otrz naleao, zanim przy-

puszczono modego scholara do swego towarzystwa 8
). To

zoenie beanii, depositio beaniae, któr Muczkowski traf-

nie otrzsinami nazwa, odbywao si rozmaicie; symbol

degenerowa czsto, mianowicie w Niemczech, w bardzo

namacalne i dotykalne obrzdy, wród których zncano
si nad niedowiadczonym modzikiem i ograbiano go

nawet z pienidzy; wadze uniwersyteckie musiay dla-

tego niejednokrotnie wystpowa przeciw tym wybrykom
i gwatom.

W Krakowie obyczaj ten take si zagniedzi i de-

pozycye rozmaite przybray tu ksztaty. Wydarzao si, e
»starsi scholarze w dziwaczne przybrani stroje« wycho-

') Muczkowski Liber Promot. XXXIX.
2
)
L. c. p. LIV.

3
)
Por. o tem Rashdall, The universities of Europ II, 2, 628

i Winter, O ivotS na wysokych kolach praskych (Praga 1899),

str. 218.
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dzili za miasto naprzeciw modzikom zdajcym do kra-

kowskiej wszechnicy. Tutaj napadali na przybyszów, bili

ich i zacigali do karczem (officinas cauponum) i tam ka-

zali si opaca sowitym poczstunkiem. Czasami obrzdy
te czy wybryki odbyway si po bursach lub nawet w do-

mach magistrów, zawsze ze szkod, krzywd i strat ma-

teryaln modych scholarów. Dowiadujemy si o tern

wszystkiem z konkluzyi, powzitej przez uniwersytet w r.

1511 za rektoratu Adama de Bochyn. Naduycia musiay

ju przybra due rozmiary, skoro uniwersytet si skary,

i te »enormitates« odstraszay uczniów od przybywania

do Krakowa, i wydaje zakaz tak stanowczy. Pienidzy

na to wydawanych, maj raczej modzi scholarze uy na

ksiki i inne potrzeby 1
).

Scholar, zapisujcy si na uniwersytet, zastawa w Kra-

kowie w pitnastem stuleciu rónorodne ywioy i bardzo

rónorodne towarzystwo. Odmienne pojcia, narodowoci,

jzyki stykay i cieray si tu ze sob; czya wszystko

jedna religia, jeden koció i jedna acina, która bya wspól-

nym i ogólnym organem nauki. Mówilimy ju o stano-

wisku przewanem, jaki krakowski uniwersytet zaj i zdo-

by na Wschodzie, jako ognisko i macierz nauki i cywi-

lizacyi. Wspominalimy te po kilkakro, e nawet z dal-

szych okolic, z nad Renu i Szwajcaryi, z kraców póno-

cnych Niemiec pojawiali si tu studenci, e wreszcie wród
spisów byskaj niekiedy nazwiska skandynawskie i nawet

przypadkowo woskie. W skutek wojen religijnych i ru-

chów narodowych zblada w pocztku pitnastego wieku

gwiazda praskiej wszechnicy, a spucizn po niej i po-

sannictwo przej na siebie Kraków.

Krainy polskiej korony w rozmaity sposób zasilaj

i obsyaj sw wszechnic; obok uczniów z Krakowa

) Por. Conclus. univ. 1511; prócz tego Muczkowski, Mieszka-

nia i postpowania uczniów krak. (1842) str. 88.
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i Maopolski, Wielkopolska prawie cigle pokanymi w me-

trykach uniwersyteckich znaczy si wpisami; nie tylko

miasta wiksze, jak Pozna, lecz i mniejsze, jak Kocian

licznych do Krakowa posyaj studentów. Tymczasem Ma-

zowsze wystpuje rzadziej; czasem tylko silniejsza fala

przynosi do Krakowa wiksze stamtd poczty. I tak w r.

1474 zapisao si w metryce a dwudziestu naraz scho-

larów z Warszawy ).

Obok wieckich napywao dalej przez cay wiek

pitnasty dosy silnie mód zakonna do wszechnicy

krakowskiej. »Z powstaniem i rozszerzaniem si uniwer-

sytetów podniós si znacznie poziom umysowy w kla-

sztorach « 2
). Sali wic do Krakowa dosy licznych ucz-

niów Premonstratensi czyli Norbertanie, liczniejszych Bo-

ogrobcy miechowscy; od Benedyktynów z Tyca pojawia

si szeciu braci ju w roku 1403, Karmelici wystpuj
w tym samym roku, potem do czsto pojawiaj si

w wikszej liczbie, n. p. w latach 1466 i 1483. Franci-

szkanów pdzia do uniwersytetu pokrewno celu i zada;

przecie oni zamierzyli prac swoj cywilizowa i chry-

styanizowa wschodnie dziedziny, a potnem narzdziem

tego posannictwa sta si uniwersytet krakowski. Ale wród
wszystkich zakonów wystpuje wzgldnie na pierwszy plan

w tej wczesnej dobie uniwersytetu zakon Cystersów.
»Równoczenie gdy kapitua generalna Cystersów posta-

nawia raz po raz reform wszystkich swoich klasztorów

w Niemczech i ssiednich krajach sowiaskich, twórca

szkoy Jagielloskiej, król Wadysaw, wyjednywa w roku

1401 w Rzymie u chtnego sobie papiea Bonifacego IX-go

przywilej, by wszyscy majcy si ksztaci Cystersi kla-

sztorów polskich, pod grob kary ekskomuniki uczyli

si i osigali stopnie akademickie w teologii nie gdziein-

J
) Powody takich nagych przyrostów bliejby zbada nale-

ao, jak w ogóle skad metryki krakowskiej wedug ziem Polski.

2
) Ks. dr. Fijaek, Jakób z Paradya (1900) p. 15.
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dziej, tylko w uniwersytecie krakowskimi x
). Zakres tego

zarzdzenia wkrótce miano jeszcze rozszerzy. Za opata

Jana Stechira, który krewniakowi swemu Mikoajowi Tr-
bie towarzyszy na sobór w Konstancyi, a wskutek za-

biegów jego i przedstawicieli uniwersytetu, wyda w roku

1417 Jan, jeneralny opat Cystersów, rozporzdzenie, »moc
którego wszyscy scholarowie cysterscy, zarówno z kla-

sztorów polskich jak i prowincyi ssiednich, ostrzycho-

skiej, praskiej, magdeburskiej, ryskiej i dyecezyi kamie-
skiej na Pomorzu zostali zobowizani pobiera nauki teo-

logiczne wycznie w akademii krakowskiej, lub starym

zwyczajem w paryskiej, jak przepisyway dawne statuty

zakonne." Do wydania pierwszego nakazu przyczyni si

moe Cysters Jan Sczekna, który bra ywy udzia w za-

oeniu uniwersytetu krakowskiego, a nastpnie w pier-

wszych latach jego istnienia dziaa w Krakowie jako pro-

fesor teologii. Drugie rozporzdzenie wywoanem byo po-

trzeb wyksztacenia, którego braki zaznaczyy si w Kon-

stancyi tern, e Cystersi bardzo ma odegrali rol na

wielkiem kocielnem zgromadzeniu; prócz tego ostrze

jego zwracao si przeciw husyckiej Pradze i niebezpie-

czestwom husytyzmu.

Posów polskiego uniwersytetu czekao po powrocie

do kraju znakomite wiano z rki królewskiej; wiano to

miao w równej mierze przypa Cystersom. W r. 1417

obieca by mianowicie król Jagieo jeneraowi Cystersów,

e zaoy dla modzi zakonnej osobne kollegium w Kra-

kowie na pomieszkanie. W grudniu za nastpnego roku

nada Jagieo uniwersytetowi swojemu, a zarazem opa-

towi mogilskiemu prawa patronatu nad kocioem w.
Anny. Z tym kocioem w. Anny zczyy si tedy na

razie losy scholarów cysterskich. Poniewa bowiem za-

mierzone kollegium nie przyszo do skutku, przeznaczono

*) Ks. Fijalek 1. o. 15. — Mówiem ju o tern w tomie I, str.

179, tu jednak dodaj niektóre szczegóy.
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tymczasem na pomieszczenie Cystersów plebani w. Anny,

gdzie odtd przez dugi lat szereg znajdowali ognisko

i przytuek. Mimo tych wszystkich nakazów i uatwie
napyw scholarów cysterskich do Krakowa pozosta jednak

do sabym, a dalsze pozakoronne klasztory zupenie od

uniwersytetu krakowskiego stroniy. Tylko w r. 1420 pod

pierwszem wraeniem upomnie i przywilejów pojawia

si zastp liczniejszy w metryce, bo a dziesiciu Cyster-

sów; póniej liczba ta spada i tylko sporadyczne nazwi-

ska stwierdzaj jaki luny z Krakowem zwizek l
). Mo-

gia jeszcze stosunkowo najwicej przysyaa tu uczniów,

bo i blizko pooenia to uatwiaa i opat mogilski by
jednym z konserwatorów uniwersytetu; rozmaite wic
wzy czyy ten klasztor z wszechnic.— Po za tern nie

zaradziy apatyi adne nawoywania. Jeszcze w r. 1520 2
)

pisa Zygmunt Stary do biskupa Erazma Cioka, e Cy-

stersi u stolicy apostolskiej wyrobili polecenie posyania

zakonnej modzi do Lipska. Zygmunt uala si na to i na

powstrzymywanie miejscowych Cystersów od krakow-

skiej nauki i szkoy. Grzechy jednak opuszczenia przyczy-

niy si do tej opieszaoci i opornoci; bo kollegium oso-

bne dla Cystersów mimo czstszych napomnie ze strony

kapitu generalnych w latach 1469, 1486 i 1499 3
) nie

przychodzio cigle do skutku. —W przedostatnim dzie-

sitku stulecia zasza tylko ta zmiana, e modych Cyster-

sów z plebanii w. Anny, któr dotd zajmowali, przenie-

siono do bursy Jerozolimskiej i cz tej budowli prze-

znaczono na ich uytek 4
).

Jeeli wic w zaraniu uniwersytetu si zdawao, e
zakon ten odegra w jego dziejach i rozwoju prze-

wan rol, to rachuby te zawiody bezsprzecznie. Przyspo-

*) Por. o tem wszystkiem ks. Fijalek 1. c. str. 22 i nast.

2
)
Acta Tomiciana V, 321.

3
)
Zbiór dyplomów klasztoru mogilskiego 104/105.

4
)
Uniwersytet to utwierdza w Conclus. Univ. z 12 Octobris

r. 1488.
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rzy on jednak wszechnicy Jagielloskiej jednego z naj-

znakomitszych teologów wieku, Jakóba z Paradya, i tern

nazwiskiem zwiza si chwalebnie z history krakowskiej

szkoy.

Mona byo przypuci, e wybitniej jeszcze od Cy-

stersów zaznacz si Dominikanie w dziejach rozwoju

krakowskiego uniwersytetu. Przecie zakon ten w re-

dnich wiekach zajania przed wszystkimi swoj nauk,
a pielgnowanie wiedzy uwaa za jedno z gównych za-

da swojego istnienia; uniwersytety nawet bray czsto-

kro ze studyów dominikaskich wzory nauki i ludzi do

nauczania x
), i czyy si z klasztorami dominikaskimi

jakim cilejszym wzem, który mia zapewni wymian
myli, ludzi, modlitw i zasugi. Pierwszym nieomal aktem,

który wyszed w r. 1221 od niedawno zaoonego uniwersy-

tetu paryskiego, byo pismo wystosowane do zakonników w.
Dominika, wieo osiadych w Paryu. Magistrowie prosz

w niem, aby mogli jako bracia mie udzia w bogosa-

wiestwach wypywajcych z dziaa zakonu, prosz dalej

o ask, aby im pozwolono grzeba si w jego kociele.

W r. 1383 wypyna z tych samych pobudek unia lub

colligatio midzy uniwersytetem praskim a Dominikanami.

Na podstawie ukadu czonkowie uniwersytetu maj znów
wspóuczestniczy w askach Boych, na zakon spywa-

jcych, a bracia zakonni maj si modli za czonków uni-

wersytetu. W zamian znów za to pozwala si Domini-

kanom i wzywa ich, aby si ksztacili w uniwersytecie

i tu starali si o stopnie 2
). Co podobnego przychodzi

tedy do skutku w Krakowie w r. 1450, zbratanie si Do-

minikanów z uniwersytetem, albo, jak to take nazywaj,

inkorporacya zakonu 3
). Rektorem by naonczas Benedykt

Hesse, przeorem klasztoru t. Trójcy Jakób z Bydgoszczy.

') Por. Schwab, Johannes Gerson p. 65.

2
) Monum. Univ. Prag. II, 276. III, 68.

8
) Conclus. univ. z 28 Augusti 1450.
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Ten ostatni przeprowadzi t inkorporacy, powoywajc
si przy tern na przykady Parya i Kolonii. Miaa ona

zapewni Dominikanom, którzyby w uniwersytecie stu-

dyowali i osigali stopnie, wszelkie prawa ztd wypy-
wajce, zapewni im miejsce i wpyw w Jagielloskiej

wszechnicy. Zrozumimy wobec tego pismo jeneraa zakonu

Salvus'a Cassetta roku 1481 x
), w którym tene uniwersy-

tetowi, »który dla zakonu naszego szczególn ma y-
czliwo« zapewnia uczestnictwo we wszelkich askach

i bogosawiestwach Boych, któreby przez zasug sy-

nów w. Dominika na ludzko spyny.
A jednak mimo tych aktów uroczystych i zapewnie

miosnych zwizek uniwersytetu krakowskiego z Domini-

kanami pozosta zawsze dosy lunym. Pierwsi bracia za-

konni pojawiaj si u nas w metryce w r. 1407; potem

od poowy pitnastego wieku nastpuje wiksze zblienie^

bracia dominikascy ksztac si i bior odtd czciej teo-

logiczne stopnie w naszym uniwersytecie. Wogóle jednak

»frekwentacya dominikaska w akademii krakowskiej

jest w porównaniu nawet z franciszkask niezmiernie

maa 2
)«. Midzy profesorami teologii rzadko bardzo wy-

stpuj Dominikanie. Jednym z nielicznych w pitnastem

stuleciu jest Jakób Godziemba z Bydgoszczy, prowincya

zakonu w Polsce, ten sam, który, jako przeor klasztoru

krakowskiego, przeprowadzi ow uni z uniwersytetem

i zmar w roku 1478. Nastpc jego zosta Wojciech

z Siecina, którego Dugosz zwie profesorem teologii i su-

sznie 3
); bo wedug konkluzyi uniwersytetu z r. 1474 wy-

stpowa wtedy na obradach »frater Albertus conventus s.

Trinitatis s. theol. professor«.

Wogóle wic powiedzie mona, e napyw zakonów
do uniwersytetu i wpyw na tego rozwój i losy nie by

) Cod. univ. Crac. III, 88.

2
) Ks. dr. Fijaek «Studya do dziejów uniwersytetu krak.« 116.

s
) Lib. Benef. III, 452.
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bardzo znacznym. Wtpi jednak nie mona, ze uniwer-

sytet w pewnej mierze si przyczyni do polonizacyi kra-

jowych klasztorów, do wyparcia cudzoziemskiego ducha
z przystani, w których obce ywioy dotd przewanie
panoway.

Zakonnicy cudzoziemcy ginli na uniwersytecie

w wielkiej liczbie obcych scholarów, którzy przez cay
wiek pitnasty garnli si gromadnie do Krakowa. Poja-

wiali si tu przybysze z odlegego Zachodu i z Pónocy.

Morawy nie tylko do Pragi, lecz i do Krakowa say li-

cznych scholarów. Silnego kontyngensu Niemców dostar-

czay szczególnie lsk i Prusy. lsk, który Polska osta-

tecznie utracia za Kazimierza Wielkiego, by krajem

tylko w poowie niemieckim, a pozosta przez cay wiek
pitnasty w promieniu polskiej cywilizacyi; kraje zakonu

te z Krakowa czerpay wiato i wiedz. Próby zaoenia
wasnych uniwersytetów w Chemnie, a póniej w Wro-
cawiu spezy, jak wiadomo, na niczem.

lsk sa wic do Krakowa mas uczniów i zasili

uniwersytet znaczn liczb uczcych magistrów. Miasta

jak Kluczborg, Racibórz, Brzeg, Wrocaw, Nissa, Gogów
znacz si co chwila w spisach uczniów i mistrzów; w lecie

r. 1464 n. p. zapisuje si 117 scholarów na uniwersytet,

a z nich 31 pochodzi z Wrocawia lub dyecezyi wrocaw-
skiej. Czasem bynie w metryce nazwisko jakiego Piasta

lskiego. W roku 1447 intytuluje si ksi Przemko

opawski, w r. 1464 jego potomek, tego samego imienia l
).

Prusacy szli tumnie do Lipska i Krakowa. Wyra-

chowano, e w latach 1400 do 1524 zapisao si w me-

tryce krakowskiej 962 scholarów z Prus pochodzcych,

*) Ten pierwszy umar jako kanonik wrocawski w r. 1478,

drugi na tej samej godnoci w r. 1493. Por. Grotefend, Stammtafeln

der schles. Fursten Tab. XI. Pierwsze dwa lata uczy si artes

w Krakowie, poczem zamierzy na innych uniwersytetach aplikowa
si do kanonów, a uniwersytet wystawi mu ciekawe wiadectwo
pilnoci i list polecajcy. Por. Lewicki, Cod. epistolaris III, 39.
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z których 190-ciu osigno stopie akademicki w fakul-

tecie artystów. Na katedrach uniwersyteckich odegrali

jednak oni w Krakowie rol daleko mniejsz od lza-
ków *), znikajc wród licznego pocztu magistrów.

Wanym i przewanym ywioem w Krakowie byli

dalej Wgrzy. Kraj ten przecie mimo prób w tym kie-

runku przedsibranych w kocu czternastego wieku, nie

mia prawie przez cay cig nastpnego stulecia wasnego
uniwersytetu, a ssiedztwo Polski i blizko Krakowa
musiao z natury rzeczy popchn w t stron ywioy,
pragnce wyksztacenia i wiedzy. Stosunki polityczne prócz

tego wpyway na zacienienie wzów midzy Wgrami
i Polsk. Ziemia spiska, zastawiona w r. 1412 Jagielle,

znajdowaa si w nastpnych czasach w zalenoci od

Polski 2
), a w cigu wieku signli dwa razy Jagiellonowie

po koron w. Szczepana ze skutkiem. To wszystko tó-

maczy wymownie znaczenie cywilizacyjne Krakowa dla

ssiednich Wgier. Gówn artery stosunków polsko-

wgierskich przedstawiaa wtedy linia Scz-Peszt, a na tej

linii leay takie miasta, jak Bardyjów, Preszów (Eperies)

i Koszyce, które razem z Lewocz stanowiy »quattuor

civitates Hungariae superioris principales«. T drog, kie-

rujc si w dalszym cigu na Erlau (Agria) szy w pi-

tnastym wieku gówne pochody polskie 3
). Szczególnie

miasta Spiu i pónocnych Wr

gier nasyay licznych scho-

larów do Krakowa; ale prd ten nie ogranicza si by-

najmniej do tej granicznej strefy. Pojawiali si wic
w Krakowie liczni studenci ze rodkowych Wgier, z De-

breczinu i Waradynu; poudnie przysyao ich z Picio-

kocioów, Kalocsa, Temeswaru, wielu ze Szegedinu; od

czasu do czasu zabka si scholar a z poudniowego

kraca, ze Salankemen, jak n. p. w latach 1467 i 1468.

) Perlbach, Prussia scholastica (1895) X, i XXVII.
2

)
Por. Maur. Dzieduszycki. Przewodnik naukowy (Lwów) 1876

str. 704 i nasi; 945.

3

)
Por. Papee, Archiwum komisyi hist. VIII (1898) str. 438.

Hist. Uniw. T. II. 22
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Wielu prócz tego Siedmiogród zian, pochodzcych z Kolos-

varu i Tordy szukao nauki w Krakowie. Wpyw wic
szkoy Jagielloskiej obejmowa ca ziemi dzisiejszej

wgierskiej korony. Napyw ten zaznacza si zaraz

w pierwszych latach po 1400; z pocztku jednak liczby

s mniej pokane i frekwencya wgierska nie dorównywa
frekwencyi lzaków. Okoo poowy wieku podnosi si

ona jednak znakomicie; w roku 1444 wielu ju Wgrów,
a jeszcze wicej w roku 1446 zapisuje si do metryki.

W dziesicioleciu 1431—1440 wpisano ich w Krakowie

61 t. j. 5*4% ogólnej liczby. W latach 1441—1450 jest ich

91, i stanowi wtedy 5'8% caej frekwencyi; w nastpnem
dziesicioleciu 1451—1460 liczba wzrasta do 122, czyli do

6-6°/
; w latach 1461—1470 jest znów w Krakowie 208 W-

grów na nauce, co wynosi l0"2°/ ogólnego wpisu. W na-

stpnych wreszcie dwóch dziesitkach wieku znajdujemy

ich 185 i 209 ]

). Liczby to bardzo pokane. W r. 1493 na

ogóln cyfr 382 scholarów jest 83 Wgrów, 113 innych

scholarów niepolskich. Cyfry wic same wymownie
wiadcz o szerokim i dalekononym wpywie Jagiello-

skiej wszechnicy. Wgrzy ci odznaczali si nie tylko po-

kanemi liczbami przy wrpisach, ale i zabiegliwoci w na-

uce. W spisach bowiem modziey osigajcej stopnie

uderzaj liczne ich nazwiska, koo roku 1468 przewaaj
one stanowczo. A i póniej znajdujemy niekiedy podobne

objaww. I tak w egzaminie na bakaarzy w lecie r. 1491

osigo stopnie bakaarza, dwóch Polaków, jeden Niemiec,

a wobec tego siedmiu Wgrów. Fakt, e wród graduowa-

nych niestosunkowo licznie pojawiaj si obce nazwiska,

tern si tómaczy, e scholarze z dalszych stron przyby-

wajcy byli przebranym elementem, e w dalekie strony

wysyano przewanie takich, którzy powane mieli za-

miary i po których powanej spodziewano si pracy.

x
) T statystyk przeprowadzi prof. Birkenmajer w dzieku

Marcin Bylica, str. 132.
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Kto wie, czy ci liczni wychowankowie krakowskiej

wszechnicy nie zawayli nieco na korzy Polski wród
licznych walk o owadnicie korony w. Szczepana w pi-

tnastym stuleciu? Napyw ich znaczny do Krakowa wy-

woa nawet z biegiem czasu potrzeb osobnej instytucyi,

która przybyszów z za Karpat miaa skupia pod jednym

dachem, a wzmocni i upewni tern ich stanowisko wród
obcego otoczenia.

-<&>-<-

22*



II.

Mieszkania scholarów i bursy.

System hospicyalny i kollegialny. — Kollegia w Krakowie i ich

przeznaczenie. — Bursy: bursa ubogich czyli Isnera, Jeruzalem, ka-

nonistów. — Zasugi Dugosza okoo uposaenia burs. — Pomniejsze

bursy: filozofów, medyków, divitum. — Bursa wgierska i jej dzieje.

— Bursa niemiecka, zaoona przez Jana z Gogowa. — Pod koniec

wieku uniwersytet zmusza do mieszkania w bursach. — Studenci

w kollegiach i szkoach parafialnych. — Organizacya burs.

Naprowadza nas to na ogóln spraw mieszka kra-

kowskich scholarów l
). Z chwil zaoenia jakiegokolwiek

uniwersytetu trzeba byo równoczenie pomyle o mie-

szkaniach i przytuku dla scholarów, obmyle jakie rodki,

któreby zapewniay modzi schronienie, a nawet opiek.

Kazimierz Wielki w dokumencie erekcyjnym wspomnia

dlatego o gospodach, »hospitia« dla magistrów i uczniów;

opat i jej wysoko mieli okrela dwaj obywatele kra-

kowscy wespó z dwoma studentami 2
). Pojawia si wic

tu wyraz »hospitia«, znamienny dla wszystkich uniwer-

sytetów przewanie do czternastego wieku, szczególnie za
dla uniwersytetów woskich. Wedug tego systemu hospi-

J
) Por. Muczkowski, Mieszkania i postpowania uczniów kra-

kowskich (1842) i Karbowiak, Mieszkania aków krakowskich^

Lwów 1887.
2

) Cod. univ. I, 2.
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cyalnego wolno byo studentowi najmowa sobie gospod
»camera«, czy to dla siebie samego, czy to na mieszkanie

wspólne z innymi kolegami. System ten nie dawa modzi
napywajcej na uniwersytety dostatecznego oparcia ani

opieki; to te zapanowa on i utrwali si w szkoach
woskich, jak Padwa i Bolonia, gdzie gówny nacisk spo-

czywa na nauce prawa, a starsi ju tych nauk adepci

mogli bez cisej opieki radzi o sobie i swych zajciach.

Uniwersytety woskie zachoway wskutek tego bardziej

wieck organizacy.

Tymczasem wobec tego systemu powsta w Paryu
inny, t. zw. kollegialny, który z biegiem czasu przetwo-

rzy uniwersytet w zbiorowisko rozmaitych domów ma-

gistrów i uczniów; w mieszkaniach tych zwizano si
wspóln organizacy, któr zapewniono oparcie i opiek
dla modzi. Uniwersytet, który tak znakomicie uprawia
teologi, wycisn te na caym swym ustroju duchowne
jakie pitno. Stworzono wic szereg kollegiów z kla-

sztornym porzdkiem, a z Parya ustrój ten i nastrój po-

woli si rozszerzy na wszystkie uniwersytety Wschodu
i Pónocy 1

).

Kiedy Wadysaw Jagieo zakada swój uniwer-

sytet, przeznaczy on zarazem kollegium dla mistrzów

artystycznych i teologów w domu przy ulicy w. Anny.

System paryski znalaz tu wic od razu oddwik i na-

ladownictwo. A za tern pierwszem kollegium poszy nie-

bawem inne, prawnicze w r. 1403, mniejsze w r. 1449.

System kollegialny przeniesiono wic od razu na Wschód,

jako co gotowego. A jednak mimo naladowania, wscho-

dnie te kollegia róniy si znacznie od kollegiów pary-

skich; te bowiem byy w pierwszym rzdzie przeznaczone

dla ubogich scholarów, a w drugim dopiero rzdzie dla

magistrów. Kollegia tymczasem wschodnie zawieray mie-

l
) Kammel, Die Universitaten d. Mittelalters (Schmid, Geschichte

der Erziehung II), p. 510.
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szkania dla magistrów i lektorya, rzadko tylko i w dro-

bnej mierze daway przytuek scholarom. Wadysaw Ja-

gieo przeznacza dom w ulicy w. Anny »na mieszkanie

magistrów i na codzienne wspólne miejsce scholarów«
r

którzy tam wykadów i dysput sucha bd. Ostatecznie

wic zaoenie kollegiów w Krakowie w niczem nie za-

atwiao sprawy trudnej rozmieszczenia scholarów i pe-

wnej nad nimi opieki.

Zapewne e i twórca uniwersytetu i ci, co jego myl
przeprowadzali, byliby chtnie nie tylko mistrzów, lecz

i studentów ujli w pewne karby i pta klasztornego po-

rzdku. Na razie jednak uskuteczni si to nie dao; bo

uniwersytet nie posiada ani domów, ani fundacyi, któ-

reby dostarczyy miejsca i przytuku dla licznych zastpów
modziey. Dla urzeczywistnienia tych zamiarów czeka
wic naleao ofiar ze strony spoeczestwa i dalszego

rozwoju instytucyi. Tymczasem za mieszkali w Krakowie

scholarze nadal po hospicyach, umieszczali si w prywa-

tnych domach, czasem u jakiego magistra, który cign
std zyski, czasem wreszcie przy jakiej szkole parafialnej.

A uniwersytet musia si stara, aby jakikolwiek do-

zór, lub choby cie dozoru nad t rozproszon mo-
dzi wykonywa. Z biegiem czasu dopiero zadanie to stao

si atwiejszem, skoro pojawiy si fundacye. które usu-

way zwolna niedostatki, skupiajc i wic w jak or-

ganizacy to, co byo lunem i do rozlunienia prowadzi

mogo. Zakadano mianowicie domy, w których scholarze

za opat, zwan bursa, znajdowali przytuek, a zarazem

nadzór ze strony magistra lub bakaarza, mianowanego

seniorem takiego zakadu. Od opaty, któr jednak ubogim

opuszczano, domy takie nazwano bursami.
Kraków w pitnastym wieku doczeka si caego

szeregu takich instytucyi, mnocych si w jego murach.

Wspaniaomylno i ofiarno pojedynczych osobistoci

wywoay ich istnienie i byt zapewniy; nazwiska tych

dobrodziejów zasuguj na osobne wspomnienie. Wyszcze-
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gólni si za w tych usiowaniach okoo ubezpieczenia

bytu i nauki ubogich, okoo wprowadzenia adu w uni-

wersytecie wielki historyk narodu, Jan Dugosz. Z jego

nazwiskiem czy si zarówno kilka fundacyi, jak i ule-

pszenia zaprowadzone wród dawniejszych.

Najstarsz z krakowskich jest bursa Isnera, zao-

ona w roku 1409 i nastpnym. Jan Isneri, profesor teo-

logii, naby w tym celu w r. 1409 dom kamienny przy

ulicy Wilnej i w ostatniej swej woli z r. 1410 przezna-

czy go na nastpujce cele: »ma on suy do uytku
ubogich magistrów, bakaarzy, studentów a przedewszy-

stkiem ma si tu przyjmowa, jeeli si znajd, Li-

twinów i Rusinów zdolnych do teologicznego studyum

lub studyum artium...; ty domu bdzie schroniskiem dla

ubogich, na froncie za maj mieszka bogatsi, którzy

bd opaca czynsz dla wspomnianej ubogiej modziey«.
Nie wiemy, czy we wszystkiem uszanowano wol testa-

tora. To pewnem, e ta bursa niebawem wTesza w ycie,.

e dom narony przy ulicy Wilnej i dzisiejszej Gobiej 1

)

dawa wczenie przytuek scholarom, a w myl fundatora

przyjmowa Litwinów. Studenci ze Wschodu wyst-

puj bowiem dosy czsto w jego murach, jak knia
Andrzej Swirski 2

), lub »nobiles« Janusz i Stanisaw z Li-

twy 3
). A prócz scholarów niekiedy i magistrzy znajduj

tu pomieszczenie, jeli miejsce na to pozwala 4
). Zawsze

za mieszka tu mniejszy kollegiat, który by seniorem

bursy ubogich i mia obowizek ni zarzdza, wyka-
dajc przytem w kollegium 5

). W póniejszych czasach,

w r. 1461 doznaa ta bursa pewnego rozszerzenia. Kupi
mianowicie wtedy Jan Dugosz w ulicy Wilnej dom s-
siedni, obydwa domy poczy i wyrestaurowa i w tym

2

)
Dzi wasno banku austro-wgierskiego.

-) Por. Acta rect. 1215, 1729, 2190, 2191, 2208, 2229.

3
)
Cf. Pawiski, Liber Quitantiarum Regis Casimiri (1897) p. 174.

*) Acta rect. 1785.
5
) Conclus. Univ. p. r. 1501.



344 KSIGA IV.

zwikszonym rozmiarze odda na uytek scholarów 1
). To

by pierwszy jego czyn wspaniaomylny na korzy uni-

wersytetu podjty.

Przedtem ju jednak dziaa on w interesach i spra-

wach uniwersytetu jako porednik midzy wielkim^ swym
opiekunem, kardynaem Zbigniewem, a wszechnic i jako

egzekutor ostatniej woli znakomitego ksicia Kocioa.

Krótko przed mierci w r. 1453 kupi by bowiem Zbi-

gniew plac i dom przy ulicy Garncarskiej, teraz Gobiej,

na miejscu, gdzie dzi si wznosi cz Collegium novum
od strony ulicy Gobie] i Jagielloskiej. Miejsce to nazy-

wao si Jeruzalem. Zbigniew postanowi tutaj zgotowa
wielkie mieszkanie dla znaczniejszej liczby scholarów.

Zasta na niem ju jednak jakie budowle; pismo kon-

sulów krakowskich z r. 1460 mówi o dwóch domach na-

ronych przez Zbigniewa nabytych 2
). Zbigniew wic

przebudowa te domy i rozbudowa, wydajc na to w r. 1453

okoo tysica grzywien, póniej za przeznaczy w r. 1454

dalszy tysic na dokoczenie dziea, a rezultatem tych

nakadów hy pokany dosy gmach ceglany, który za-

chowa i nadal cech dwoistoci. Wedug testamentu

Zbigniewa, z r. 1454 3
) mia on zawiera a 50 izb i dawa

stu uczniom schronienie. Czynsz doroczny mia jego

istnienie zabezpiecza; a biblioteka przez kardynaa prze-

kazana zapewnia scholarom pokarm duchowy. W rok po

mierci Zbigniewa (1456), za staraniem egzekutora jego

ostatniej woli Jana Dugosza bursa ta zostaa otwart

»collegium Jerusalem inter ceteras bursas insigne

*) Cod. univ. Crac. II, 203 i Liber. Benef. I, 515. W vita Dlu-

gossii (Opera I, VI) powiedziano: Ampliavit Collegium, quod pauperum

nuncupatur; nam veteri aedificio instaurato, totam partem, quae in

postico est, demptis ruinis et casulis uibusdam semirutis et obsoletis

statim ex integro aedificavit. Wedug rysunków w zbiorach p. pre-

zydenta Friedleina by to duy gmach z piknemi odrzwiami i oka-

za attyk.
2

) Cod. univ. II, 197. 3
) Cod. univ. II, 156.
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•et in aliis partibus famatius 1)^ Kiedy nastpnie, moe
w r. 1462 ogie zniszczy t burs, Dugosz wyrestaurowa

j wspaniale 2
). Senior wybierany z ona uniwersytetu

zarzdza ni podobnie, jak si to dziao w bursie ubo-

gich. »Prawo wstpu miao przysugiwa wszystkim bez

wzgldu na pochodzenie, stan i narodowo. Stao si

tedy, e w bursie w Jeruzalem mieszkali obok scholarów

niegraduowanych bakaarze i magistrzy, obok ksiy wie-

ckich alumni rozmaitych zakonów, obok Polaków scho-

larze z Niemiec, Wgier i innych krajów 3
)«. W statutach,

wydanych w r. 1456 4
), zastrzeono, aby konsyliarzy domu

wybierano z rozmaitych narodowoci — passim ex natio-

nibus pro tunc in domo existentibus. Poniewa za bursa

tak liczna odznaczaa si pewn burzliwoci i czstemi

zamieszkami mcia spokój uniwersytetu, ponawiay si

odtd coraz nowe statuty i tyche obostrzenia, mianowicie

w latach 1495 i 1498 za rektoratów Macieja z Szydowa

i Jana z Wysokiej. Pod wzgldem naukowym staa ona

otworem dla scholarów rozmaitych wydziaów, zarówno

dla artystów, jak dla prawników i teologów.

Cianiejszy tymczasem zakres i przeznaczenie miaa

inna bursa, zaoona wycznie dla modych prawników.

Pierwsza fundacya o takim celu nastpia okoo poowy
pitnastego wieku; w r. 1451 spotykamy si ju z wzmiank
o bursie jurystów 5

). Znajdowaa si ona na ulicy Ka-

nonnej po lewej rce idc od zamku 6
) i zwaa si take

bursa pisarum, czyli Grochow, a wysza z daru kapituy

krakowskiej, która z przyzwoleniem kardynaa Zbigniewa

1

)
Conclus. univ. a. 1495.

2
)
Vita Dlugossii, Opera Vol. I, p. VI.

3
)
Karbowiak, Ustawy bursy krakowskiej Jeruzalem (1888)

str. 10.

4
)
L. c. p. 14, 26.

5
) W Acta officialia Crac. I. (1451, 8 Junii).

c
) Dzi dom pod liczbc 3.
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dom swój na uytek scholarów kanonistów odstpia uni-

wersytetowi. Dom ten by jednak mocno podrujnowany.

Dlatego ju w r. 1454 uchwalono w uniwersytecie, aby go

restaurowa *), bo prawie si ju nie nadawa do zamie-

szkania. Fundacya bya prócz tego o tyle nieodpowie-

dni, e ciasny budynek niewielu tylko móg pomieci
scholarów 2

).

W r. 1469 jednak nastpiy zamiany i przemiany,

które utoroway drog do usunicia tych niedostatków,

a gówn w tym postpie zasug mia znowu historyk

Jan Dugosz. Wtedy mianowicie on i modszy Jan Du-
gosz, kanonicy krakowscy, przeprowadzili ukad ze ydami,

który ostatecznie usun ten ywio z najbliszego s-

siedztwa uniwersytetu. Za kollegium artystów mieli oni

jeszcze naówczas w pierwotnej swojej dzielnicy stare dwie

synagogi, szpitale i cmentarze dla swojej gminy. Dugoszo-

wie weszli wic z nimi w ukady i skonili ich do odstpienia

tych budowli i gruntów w zamian za dom i miejsce przy

ulicy Spiglarskiej obok kocioa w. Szczepana 3
). Wedug

biografii Dugosza 4
)

przeznaczy on miejsce w ten

sposób pozyskane na kollegium Cystersów, które im ju
przez Jagie obiecanem zostao, ale dotd nie byo
otwartem, a nawet i teraz w ycie nie weszo. W lutym

r. 1469 prowadziy si tymczasem ju ukady midzy uni-

wersytetem a kapitu krakowsk. Uniwersytet zwróci

mianowicie kapitule dawn darowizn, ow burs gro-

chow na ulicy Kanonnej, a w zamian za to otrzyma

ów plac wieo od ydów przez Dugosza nabyty 5
). Równo-

czenie przemyliwa Dugosz o nowej fundacyi dla ubo-

giej modzi, oddajcej si studyom kanonistycznym. Kupi
on wtedy dom murowany na ulicy Grodzkiej, w blizkoci

*) Conclus. univ.
2

)
Cod. univ. Crac. II, 264.

3

)
Cod. univ. Crac. II, 262.

4
)
Opera I, XV.

5
)
Cod. univ. Crac. II, 263.
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w. Andrzeja, dom zwany Warchoowska naprzeciw kol-

legium jurystów 1
) i juz w roku 1471, jak wiadczy ta-

blica dzi wmurowana w stron skrzyda wschodniego

biblioteki Jagielloskiej, erygowa w nim burs ubogich

kanonistów. W tyme samym celu odbudowa go zu-

penie i odstpi na wasno uniwersytetu; poniewa
w r. 1483 budowla nie bya jeszcze zupenie skoczon,
postanowi uniwersytet po mierci fundatora choby na

wasny koszt dziea dokona 2
). Fundacya wesza ju je-

dnak przedtem w ycie, jeszcze przed zgonem Dugosza;
mamy bowiem wzmiank o scholarach, w niej pomie-

szczonych w r. 1479. Statuta jej wypracowano w r. 1485

za rektoratu Macieja z Kociana 3
). Wedug nich seniorem

mia by doktor dekretów, lub licencyat albo bakaarz ka-

nonów, wybrany przez uniwersytet. Testament Jakóba

z Szadka opatrzy ten seniorat altary w. Jana ant por-

tam Latinam w kociele katedralnym z siedemnastu grzy-

wnami dochodu i okreli jego obowizki: czwarta ksiga
dekretaów miaa by przedmiotem jego wykadów 4

).

Najznakomitsza to wic fundacya Jana Dugosza,

tyle zasuonego okoo rozwoju krakowskiego uniwersy-

tetu, owa bursa Longinus'a, jak biografia Dugosza si

wyraa, najwiksza podpora wydziau prawników — ca-

nonicae facultatis maximum robur. To te nie dziwimy si,

e na pogrzeb wielkiego historyka w r. 1480 prócz pocztu

ksit i tumów ludu wyleg uniwersytet, jak wiadek
wspóczesny opowiada, aby uczci ma, który piórem

i czynem rzuci tyle myli i tyle zasiewów pod rozwoje

przyszych wieków 5
).

x
) Ibid. III, 38.

2
)
Conclus univ. 14-83.

3
)
Por. Wiszniewski, Hist. lit. IV, 381.

4
)
Por. rozporzdzenie z r. 1491 w Cod. nniv. Crac. III, 174.

5
)
Dugosz, Opera I, XVI. Zburzonym zosta ten dom w r. 1836;

front jego ozdobiony rzeb i podwórze byo dosy okazaem, jak

wida ze starych rysunków w zbiorach prezydenta Friedleina.
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Prócz tych burs wspomnianych, które byy wielkiemi

instytucyami, dajcemi przytuek licznym scholarzom, sy-

szymy o pomniejszych, które poledniejsze zajmoway sta-

nowiska i nie miay tak pewnych warunków trwaoci.

Mamy mianowicie wiadectwa o bursach przeznaczonych

dla uczniów wydziaów innych na mod bursy jury-

stów, która dla kanonistów staa otworem. I tak liczne

dosy wzmianki odnosz si do b ursy filozofów, znaj-

dujcej si przy ulicy Gobiej obok bursy Jeruzalem.

Wiekiem pono sigaa ona pocztków uniwersytetu; zna-

czeniem jednak ustpowaa innym bursom. Seniorami jej

bywali magistrzy, ale niekiedy nawet bakaarze artystów x
).

W r. 1494 wspomnianym jest student mieszkajcy w »do-

mu medyków«, a w tym samym roku znajdujemy

wzmiank o seniorze bursy medyków 2
). Gdzie si ona

znajdowaa, nie powiedziano; prawdopodobnem jest, e
stare kollegium medyków na ulicy Grodzkiej, cho byo zruj-

nowanem i nieodpowiedniem dla profesorów i wykadów,
wystarczao jeszcze dla scholarów, którzy tu szukali schro-

nienia. Mao take wystpuje w yciu uniwersytetu bursa
divitum czyli bogatych. Wspomnienie o niej pierwsze

znajdujemy pod r. 1447 3
), cho zapewne przedtem ju

istniaa. Przytykaa ona do ulicy Gobiej, w blizkoci

bursy filozofów, z której rzucano kamieniami do

jej okien 4
). W roku 1476 przeniesiono nastpnie do

domu, który ta bursa bogatych zajmowaa, kollegium

mniejsze, a wzmianki o niej kocz si z pomienion dat 5
).

Zdaje si wic, e nie miaa staych funduszów, któreby

byt jej na zawsze zapewni mogy.

*) N. p. w. r. 1478, Acta Rect. n. 717: Walenty de Griinberg.

-) Acta Rect. n. 1671 i 1724.

8
) Cod. Jag. n. 1859: Explicit nova Compilacio Algorismi a. d.

1447 in bursa divitum.
4

)
Acta Rect. 314.

5
)
Por. Codex univ. Grac. III, 46. Muczkowski, Mieszkania

etc. p. 37.
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Do tego rodzaju burs, nie majcych staego wyposa-

enia, naleay wreszcie dwie inne bursy, które prócz tego

tern si wyszczególniaj, e w pierwszym rzdzie byy
przeznaczone dla obcych scholarów, w Krakowie zosta-

jcych na studyach. Mamy na myli burs wgiersk
i niemieck, które na przeomie pitnastego i szesnastego

wieku wielk w uniwersytecie odegray rol.

Mówilimy ju kilkakrotnie o Wgrach w Krakowie

i o wielkim wzrocie tego ywiou wród uniwersytetu,

znaczcym si w poowie wieku. W tym te czasie poja-

wia si pierwsza myl, aby im zapewni stay i jednolity

przytuek. Jaki szlachcic, nazwiskiem Mikoaj Belonka czy

Bielonka sporzdzi wtedy testament, moc którego w ko-

ciele w. Anny mia powsta otarz w. Mikoaja, a za-

razem nowa kollegiatura w Collegium minus. Altarysta

przedstawiony przez Collegium maius wadzy kocielnej

mia wykada w Collegium minus, a opatrzenie pobiera

z domu darowanego przez Belonk, lecego naprzeciw

(ex opposito) mniejszego kollegium. Dom ten mia on jako

burs wydzierawia Wgrom, a gdyby tych niedostawao,

Niemcom. Wgrzy i Niemcy s wic poczeni w tej

pierwszej fundacyi lub w zamyle fundacyi, a przekonamy

si póniej, e te dwa obce ywioy w Krakowie czsto-

kro si jednoczyy. W r. 1457 zatwierdzi to rozporz-

dzenie Mikoaj z Kalisza, vicarius in spiritualibus, po

mierci fundatora Belonki *). Fundacya jednak albo zupenie

w ycie nie wesza, albo po przemijajcej próbie zwichnit
zostaa. Bo w konkluzyach uniwersytetu z r. 1501 czytamy,

jak zebranie profesorów naradza si nad domem Belonki,

który zaja Pani Tczyska, wdowa po Mikoaju; zapada

wtedy uchwaa, aby dom ten wydoby z rk tej niewiasty

i aby w nim i na nim fundowa kollegiatur mniejsz

wedug dokumentów i przywilejów w tym celu wydanych.

Nie syszymy znów jednak, aby ta uchwaa jakiekol-

Cod. univ. Crac. II, 185 i nast.
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wiek pocigna za sob skutki; kollegiata Belonki nie

znajdujemy i nadal wród czonków mniejszego kollegium.

Jakie przeto nieznane trudnoci musiay i teraz uda-

remni zamiar fundatora.

Tymczasem w r. 1464 naby uniwersytet od Spytka

i Jana z Melsztyna dom rozlegy na ulicy Brackiej 1

). Uni-

wersytet zapaci na razie przy zakupnie 900 florenów

wgierskich. W akcie poredniczy Dugosz, który we-

dug starej biografii »namówi Jana z Melsztyna, aby dom
ten na uytek studentów przekaza 2

)«. Jaki by pierwotny

zamys uniwersytetu przy tym ukadzie, w jakim celu prze-

prowadzono ten interes, dzi nam nie jest wiadomem.
Pierwsze za uycie nowego gmachu na Brackiej

ulicy tylko porednio wyszo na korzy scholarów.

W lutym r. 1464 zawarto kontrakt, a w kwietniu tego
roku wystpuje ten dom w Conclusiones ju jako Colle-

gium Novum; maj tu mianowicie odbywa si niektóre

wykady prawa i medycyny, a przedewszystkiem lekcye

artystów, którzy po poarze Collegium mniejszego nie

znajdowali pomieszczenia odpowiedniego
;

prócz tego

w domu tym miano urzdza niektóre akty uniwersytetu,

jak n. p. dysputacye. Potrwa taki stan a do roku 1476,

w którym burs divitum przeznaczono i oddano na mie-

szkanie i uytek mniejszych kollegiatów.

Póniej za ten dom na Brackiej sta si ogniskiem

Wgrów. Mówilimy, e ju okoo roku 1452 powstaa
myl zaoenia bursy dla tych scholarów i e w r. 1457

zatwierdzon ona zostaa. Otó w r. 1470 spotykamy si
ju ze stanowcz wzmiank o bursie wgierskiej 3

).

Gdzie ona w pocztkach si znajdowaa, czy w onym
domu Belonki »naprzeciw kollegium mniejszego«, tego

okreli nie mona. Kiedy jednak w roku 1476 stwo-

*) Dzi dom p. Stan. eleskiego.
J
) Por. Vita Dlugossii w Opera I, VII i XV.

3
) Acta Rectoralia n. 152.
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rzono nowe kollegium mniejsze, wtedy burs t, jak si
zdaje, przeniesiono na stae do oprónionego domu Mel-

sztyskich na ulicy Brackiej. Ju bowiem pod r. 1476 to

zaznaczono 1
), a w roku 1482 bursa ta nazwan jest wy-

ranie Collegium dominorum de Melsztyn 2
). Na tem wic

miejscu rozwina si ona na dobre i staa si jedn z prze-

wanych instytucyi caego uniwersytetu, w którym na-

pyw Wgrów tak znaczne wykazywa cyfry. Czterdziestu

scholarów mogo w niej znale pomieszczenie 8
); rzadko

korzystali z tego schroniska Polacy, czst za to wród
mieszkaców bya przymieszka niemiecka. Przecie w roku

1483 bra j nawet jeden z mistrzów w arend dla swych

niemieckich scholarów-— pro Almannis studentibus suis.

Syszymy dalej, e np. w roku 1513 by jej seniorem znany

nam Wacaw z Hirschberga, tutaj wreszcie znalaz

w r. 1516 przytuek niemiecki poeta Johannes Hadus. Se-

niora wybierali mieszkacy z poród siebie 4
). Mia on nie-

wtpliwie trudne zadanie z powodu ywego temperamentu

wigierskiego i licznych tar i star bursarzy z innymi

scholarami, podsycanemi pewnym antagonizmem ple-

miennym.

Dom bursy nalea do uniwersytetu, który go pu-

szcza przedsibiorcom w arend, aby ci finansow stron

interesu prowadzili i naleytoci z mieszkaców cigali.

Wypacali ci dzierawcy za to pewn sum uniwersyte-

towi 5
). W r. 1483 podj si tej arendy Jan z Gogowa,

który i w nastpnych latach ukad taki ponawia, a w r.

1488 Jan de Sommerfeld 6
). W kocu pitnastego stulecia,

jak ju wspominalimy, bursa ta staa si ogniskiem hu-

) Muczkowski, Mieszkania etc. str. 26.

2
)
Acta Rect. n. 879.

3
)
Conclus. univ. a. 1491.

4
)
Acta Rect. n. 2078.

5
)
Podobnie w r. 1529 zostaje puszczon w arend bursa Lon-

ginusa. Wyranie byo to zwyczajem ówczesnym. Acta Rect. n. 2970.
6

)
Conclus. uniw. 1483 i 1488.
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manizmu i przystani humanistów. Niejeden wykad, który

gdzieindziej nie byby móg znale audytoryum, tutaj si
odbywa, eby tylko nazwa Celtesa i wyej wspomniane
zapowiedzi jego prelekcyi.

Z pocztkiem jednak szesnastego wieku wietno
jej powoli zacza przygasa. Wprawdzie Zygmunt Stary

okazywa jej i jej mieszkacom szczególn yczliwo, dajc
im n. p. w roku 1510 prawo pobierania za darmo kilku

banków soli *) z Wieliczki. Póniej jednak, kiedy liczba

Wgrów topnie zacza, przyszo midzy burs a uni-

wersytetem do powanych nieporozumie. W roku 1535

uskara si ju uniwersytet, e czynsz z domu tego mao
przynosi, bo liczba Wgrów jest nieznaczn; gniewano

si, e Wgrzy dom ten za swoj wasno uwaaj, cho
on kupionym zosta przez uniwersytet; wspomniano juz

wtedy, e naleaoby Wgrów std wydali 2
). W roku

te 1541 zostaa dlatego bursa ta rzeczywicie zamknit 3
);

nastpnie w roku 1557 pozwolono Wgrom mieszka

w bursie dawniejszej germaskiej, zwanej bursa nova,

ale i to postanowienie nie ostao si dugo, bo w roku

1558 ostatecznie rozwizaa si dotychczasowa organizacya

Wgrów — desiit communitas haec Hungarorum 4
). Nie

byo wówczas ju ywioów dosy licznych dla wytwa-

rzania osobnej korporacyi.

Z burs niemieck, pokrewn co do przezna-

czenia wie si nazwisko Jana z Gogowa. Mówilimy
ju, e dla swych studentów niemieckich wynaj on w r.

1483 dom Melsztyskich. To byo jednak tylko pórod-
kiem. Jan z Gogowa przemyliwa w dalszym cigu o le-

pszem i bardziej staem pomieszczeniu. Otó w r. 1486

egzekutorowie testamentu historyka Jana Dugosza odst-

pili za pewien czynsz »plac niegdy ydowski za kolle-

Cod. univ. Crac. IV, 31.

Conclus. univ. 1535.

Schrauf Regestrum bursae Hungarorum, Wien 1893 p. XVIII.

Ibidem p. 33, 34.
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gium« Janowi Glogier, który tam zamierzy wystawi dom
dla scholarów 1

). Zamiar raz powzity przyszed niebawem
do skutku, a osobistymi zachodami i wasnym kosztem

Gogowity budowla wnet dokonan zostaa 2
). Ju w roku

1487 zaczynaj si dlatego pojawia scholarze de bursa

Alemannorum 3
) zarówno Niemcy jak Wgrzy, krótko za

potem w aktach rektorskich wspomniano pod rok 1488

o bursie wieo zbudowanej, noviter extructa 4
); wspomi-

naj wreszcie dom ten na ulicy w. Anny konkluzye,

a w ksidze przywilejów uniwersytetu mowa jest o bu-

dynku drewnianym fundowanym dla Niemców przez Jana

Gogowit, zwanym Bursa nova 5
).

Jan Gogowczyk by wogóle wielkim Niemców
opiekunem i dobrodziejem. Zaoenie za bursy w sze-

regu jego dobrodziejstw stanowczo uchodzi moe za

najwaniejsze dzieo. Budynek jej drewniany znajdowa
si na tyach kollegium wikszego 6

). Kiedy w roku 1523

poar go zniszczy, nie byo ju waciwie naglcej po-

trzeby odnowienia i odbudowania, szczególnie wobec
stanowczego ubytku Niemców w uniwersytecie. Zast-

pia go wtedy t. z. bursa nova, o której jako o zaoonej
(constructa) przez magistra Benedykta z Komina czytamy

pod r. 1535 w Conclusiones uniwersytetu. Mistrz Bene-

dykt mia za swoje nakady ni zarzdza, a wynajmowa

) Por. Acta univ. Fasc. 268 n. 5905. A wic, chocia ten plac

odstpiono w r. 1469 (por. str. 346) na korzy uniwersytetu, za-

chowa Dugosz i póniej pewne do prawa.
2

) Por, Cod. Jag. n. 69 p. 58 (Brevis historia Acad. Crac),

W jakim zwizku z tern przedsiwziciem stoi dom w r. 1487 na-

byty przez Gogowczyka od pewnego Marcina «pro universitate com-
parata et empta« (Acta llector. n. 1107), nie umiemy powiedzie. Moe
przykupil on ten dom w celu wystawienia bursy.

a
) Acta Rect. 1097.

4
) Acta Rector. 1180.

6
) Konkluzye uniwersytetu z r. 1488 i Muczkowski, Mieszkania

etc. p. 39.

B
) Muczkowski 1. c. 39.

Hist. Uniw. t. ii. 23
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Polakom, Niemcom lub Wgrom 1
). Przypominamy, e

w tym samym roku zamierzono wydali tych ostatnich

z domu Melsztyskich, który dotd zajmowali.

Obydwie te wic bursy, wgierska i niemiecka,, po-

wstay i zakwity podczas najwikszego rozkwitu naszego

uniwersytetu, obydwie w bujnem yciu koca i pocztku

stulecia wielki bray udzia. Kiedy za napyw obcych do

Krakowa si zmniejszy, zniky one z widowni wraz

z racy ich istnienia. Nie byo bowiem staego uposaenia,

któreby byt ich sztucznie przeduyo i na inne zwró-

cio cele.

Uniwersytet cieszy si z rozkwitu i powstawania

burs nowych, bo ówczesne pojcia widziay w tern wa-

runek nauki i obyczajnoci. Bursy miay ujmowa w karby

bujne temperamenty modziey, nagi ich ycie do sta-

ych kolei i przed wykolejeniem chroni. Uniwersytety

redniowieczne nakaniay dlatego i zmuszay modzie
do mieszkania po bursach i domach przez uniwersytet

uznanych. Wobec modego wieku scholarów troska ta

i przymus byy bardzo zrozumiaemi. W r. 1382 uchwa-

lono statut w Pradze, nakazujcy modziey mieszka po

bursach i kollegiach, w r. 1421 powzito w Wiedniu podo-

bne postanowienie. Kiedy wic uniwersytet krakowski roz-

porzdza w kocu wieku pitnastego znaczniejsz liczb

takich instytucyi, zrobiono i tutaj krok pokrewny w po-

dobnym kierunku. Ponawiajce si czsto nieporzdki

i gwaty byy jego bezporedni przyczyn; powzito wic
w r. 1491 uchwa majc temu pooy tam, »aby stu-

denci od nauki nie byli odrywani, pienidze ze zbonych
nada lub z majtku rodziców grzesznie trwonic«. Posta-

nowiono w myl tego, aby odtd aden z bakaarzy i stu-

dentów uniwersytetu nie way si mieszka w domu lub

') Por. Conclus. uniw. pod r. 1534 i Cod. Jag. n. 59. Zwano
ten dom póniej domus classium; w póniejszych czasach zaoy
Lu Woch Jo. Maria Padovano pracowni kamieniarsk.
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gospodzie najtej; natomiast »kady jest obowizanym,
w bursach lub szkoach pod nadzorem przebywa ^cc.

Uchwaa ta jednak od razu dopucia wyjtki dla tych, co

mieli w miecie krewniaków, dalej dla studentów ubogich,

przyjmujcych subowe obowizki, dla synów wreszcie

magnatów, którzy mog mie i powinni prywatnych opie-

kunów i pedagogów.

Uchwaa sama bya rezultatem dugo ju odczuwanej

potrzeby, której poczucie stopniowao si w chwilach nie-

pokojów; ju w r. 1483 n. p. upomina rektor niespokoj-

nych scholarów, aby si z podejrzanych hospicyów wypro-
wadzili i weszli »do burs, lub szkó, lub kollegium 2

)«.

Z drugiej jednak strony przyzna trzeba, e i po wydaniu
tego zarzdzenia liczne wyjtki przeamyway nowy porz-
dek. Bo rektorzy nie postpowali jednolicie, czasem pod pe-

wnymi warunkami zezwalali na pozostanie w hospicyum,

czasem za wyznaczali kary na opornych scholarzy 8
). Mie-

szka prywatnie nazywao si wtedy expensas ad aliuem
habere, expensas alicui saliare 4

). Przez cay te nieomal

wiek szesnasty powtarzay si napomnienia ze strony

wadzy, aby scholarze trzymali si wydanych przepisów.

Tak samo dziao si w Paryu i w Oxfordzie; i tu przed-

siwzito w pitnastem stuleciu kroki, aby scholarów

zmusi do mieszkania w domach nadzorowanych. Ale

jeszcze w roku 1486 skarono si w Paryu, podobnie jak

w Krakowie, e wielu z tych przepisów si wyamywao —
quod multi temeriter. starent extra collegia et essent va-

gabundi, errabundi.

Ustawa z r. 1491 wspomina midzy innemi o mie-

szkaniu scholarów w koliegiach. To by jednak objaw
wyjtkowy, bo jak nadmienilimy poprzednio, w koliegiach

krakowskich nie byo waciwie miejsca dla studentów.

>) Liber Prom. XLII.
2
) A. Rect. n. 915.

s
) Acta Rect. 2180, 2182, 2375.

4
) Por. o tern komornem A. Rect. 1412.

23*
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Drobna tylko liczba znajdowaa tu pomieszczenie, czy to

w charakterze pensyonarzy prywatnych, przyjmowanych

przez niektórych magistrów, czy te czciej w chara-

kterze sucych lub przytulonych gracyalistów. acy ser-

witorzy obsugiwali bowiem magistrów w kollegiach za-

mieszkaych; za to dawao im kollegium wolne mieszkanie

i cz wiktu; drug za cz dostarczali magistrzy, kady
swemu serwitorowi 1

). Bywali wród nich proci studenci,

ale take i bakaarze. Ustawa z roku 1446 ograniczaa ich

liczb, nakazywaa, aby kady magister na koszt kolle-

gium trzyma jednego tylko serwitora; oznaczaa dalej

opaty, które magister za nadliczbowych serwitorów do

kollegium mia uiszcza.

Gracyalistami wreszcie nazywano tych ubogich a-
ków, którym w drodze aski dano w kollegium wolne

mieszkanie. Za wikt musieli si oni opaca 2
). Czasami

przyjmowa który z mistrzów takiego gracyalist do swego

mieszkania, ukada si z nim o warunki i nastpnie

opaca pewn sum do kasy kollegium 3
). Ze w kollegiach

nie byo waciwie miejsca dla scholarów, to std wypada,

i przyjci tu z aski scholarze mieszka czstokro mu-

sieli po korytarzach i sieniach; chyba e askawy magi-

ster do wasnej izby ich przyj.

Znaczniejsza natomiast cz scholarów czepiaa si

szkó parafialnych krakowskich. Znajdowaa w nich przy-

tuek najnisza kategorya aków, t. j. uczniowie szkó pa-

rafialnych, ale obok nich mieszkali i acy, uczniowie uni-

wersytetu. Co chwil syszymy dlatego w aktach o stu-

dentach, mieszkajcych w szkole w. Szczepana, lub w.
Anny, albo zamkowej, czy te Wszystkich witych, lub

Boego Ciaa i w. Ducha czyli Szpitalnej. Liczono tych

') Karbowiak, Mieszkania aków krakowskich str. 13.

2
)
Karbowiak 1. c. 14.

3

)
Acta Rector. 3039 pozwany zostaje mistrz Adam Matla:

racione cameralium occasione gracialistae, quem fovebat in propria

habitatione.
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szkó w Krakowie w pitnastym wieku i póniej dwa-

nacie. Rektor szkoy lub jego pomocnicy dawa schola-

rzom mieszkanie, a oni w róny sposób musieli si za to

wysugiwa, szczególnie w naboestwach. Modzie uboga,

która tu znajdowaa przytuek, szukaa chleba w rozmaity

sposób, nie cofaa si przed ebranin, bo to w rednich

wiekach nie uchodzio za co uwaczajcego dla scho-

lara. Z tych szkó parafialnych puszczali si studenci-

zebracy, mendicantes na miasto, aby prob, czy piewem,
lub artami wyudza pienidze potrzebne na ycie lub za-

bawy *). Syszymy te o pewnych opatach, które scholarze

rektorom szkoy uiszczali, o introitalia czyli wpisowem
i lignalia czyli opaowem 2

).

Gówn jednak instytucy dla zabezpieczenia po-

rzdku w uniwersytecie pozostay wspomniane bursy; one

to miay uj scholarów w to ycie korporacyjne, prawie

klasztorne, które byo znamieniem i waciwoci rednich

wieków i redniowiecznych uniwersytetów. Na czele tych

burs spotykamy prowizorów i seniorów. » Prowizor wybie-

rany zazwyczaj z grona starszych profesorów mieszka

poza burs, administrowa jej funduszami, zaopatrywa

j w drzewo, wgiel i wiktuay, dba o cao jej bu-

dynków, nadzorowa seniora, zaatwia w pierwszej in-

stancyi spory wynike midzy seniorem a bursarzami

i roztrzsa oskarenia wniesione przeciw niemu przez

bursarzy 3
).« Seniorami byli zazwyczaj profesorowie, cza-

sami modzi extranei; w bursie ubogich by zawsze se-

niorem jeden z modszych kollegiatów, w bursie prawników

profesor kollegium prawniczego 4
). W wgierskiej bursie

seniorowali przewanie Wgrzy, zapewne przez samych

bursantów wybierani. Senior mieszka stale w bursie i by

') Karbowiak 1. c. 15—17.
2

)
Acta Rect. n. 1056, 162i. 1626.

3

)
Karbowiak, Mieszkania aków 29.

*) Cod. univ. Crac. III, 175 i nast.
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jej bezporednim przeoonym, kierownikiem i dozorc l
).

Od niego zalea te dobry nastrój i porzdek domowy
T

wszelkie niezadowolenia bursantów w pierwszym rzdzie

przeciw niemu si zwracay, a przychodzio przytem na-

wet do obicia przeoonych. Jednym z takich seniorów,

którzy w cigych niesnaskach yli ze scholarzami, by
synny Micha z Bystrzykowa w bursie Jeruzalem. W r.

1489 zosta on obity i nawet poraniony 2
), a z wyroku,

wydanego w r. 1490 3
) okazuje si stanowczo, e dopuszcza

si naduy i wykracza przeciw swym obowizkom, e
wreszcie by kótliwym w codziennych stosunkach. Marcin

z Leajska, senior bursy ubogich, dawa si take we
znaki jej mieszkacom; i jego napomniano 4

), aby si za-

chowywa spokojnie, aby z prawa swego, przyznajcego

mu pewne przywileje przy stole, skromny robi uytek,

wybierajc porcy obfitsz lecz nie zbyt wielk.., potiorem

sed non valde magnam.
W gospodarczych sprawach zastpowali seniora

prepozyt, wybierany kolejno z poród bursarzy i szafarz.

Pienidze na utrzymanie i ywno pyny z wkadek
scholarów, którzy, jeeli specyalny przywilej nie udzieli

im zwolnienia, opacali wstpne (introitalia), opaowe, (li-

gnalia) i komorne (cameralia) 5
). Stó wspólny czy bur-

santów, seniora i mieszkajcych niekiedy w bursie magi-

strów o pewnych dnia godzinach 6
). Senior przyjmowa

scholarów do bursy i mia przytem da wiadectwa inty-

tulacyi, od której studenci czsto si uchylali, porzdnego

ubrania, tj. zastosowanego do przepisów uniwersyteckich,

które wymagay szat podobnych do sukni duchownej. Prócz

*) Karbowiak, 1. c. 29.

2
) Acta Rect. n. 1221.
3

)
n. 1325.

4
)
Acta Rect. 2130.

B
) Acta Rect. 1056, 1240, 2579.

6
) Blisze szczegóy u Wiszniewskiego IV, 381 (bursa kano-

nistów) i u Karbowiaka, Ustawy bursy krak. Jeruzalem.
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zarzdu domu, ciyy na seniorze pewne obowizki
naukowe. W bursach odbyway si bowiem czsto

resumpcye, t. j. powtarzania i przygotowywania do egza-

minów. Senior albo sam tych resumpcyi udziela, albo

je kontrolowa. Powinien by przytem pilnowa, aby te

resumpcye nie przeszkadzay w uczszczaniu na wykady
obowizkowe albo essencyalne 1

). Kontrola bowiem nad
wykadami, nad przykadaniem si scholarów do nauki

take ciya na jego barkach. O seniorze bursy ubogich

powiedziano w konkluzyach uniwersytetu, e obowizki
jego polegaj na dysputach, na zarzdzie domu i odby-

waniu lekcyi w kollegium — actus disputando, domum et

inhabitatores regendo et lectionem in Collegio perficiendo.

A wic seniorzy burs -— bo tak samo si dziao w bursie

Jeruzalem 2
)
— byli zobowizani do urzdzania pewnych dy-

sput w murach bursy, które uzupeniay to, co sam uniwer-

sytet pod tym wzgldem dawa i mnoyy liczb tych

wicze tak ulubionych, a tak uprzywilejowanych we
wiekach, które turnieje myli nadewszystko ceniy 3

).

Wykady miay si odbywa w kollegiach; uniwersytet

przestrzega tego prawa i walczy przeciwko wykrocze-

niom. A mimo tego nie zaradzi temu, iz w kocu wieku

modzi szczególnie magistrzy w bursach niektórych wy-

kady dosy czsto wygaszali. Byo to rozlunienie prawa,

wyamywanie si z pod kontroli, która strzega nauki

i chciaa j zamkn w murach urzdowych i w urz-

dowym zakresie.

Acta Rect. 1209.

Cf. Ustawy 29 i 38.

Por. Bauch. Geschichte des Leipz. Friihhumanismus (1899) S. 10.



III.

Zachowanie si modziey i jurysdykcya

uniwersytetu.

Wybryki scholarów. — Antagonizmy prowincyonalne. — Mazurzy
celem czstych przycinków. — Przeciwiestwa narodowociowe. —
Wgrzy i Niemcy w Krakowie. — Sdownictwo rektora. — Sdy
domowe w kollegiach i bursach. — Jurysdykcya konserwatorów. —

Konflikta z Wgrami. — Szczegóy procedury i wymiar kary.

Uniwersytety wic wysilay si, aby modzie na-

pywajc do nich uj w pewne, stae, stanowczo okre-

lone porzdki. Zwizek tych studyów z kocioem, który

sta czsto u ich kolebki, wpywa na ten kierunek i mia
i zewntrzny znale wyraz. Nauka bowiem bya w su-

bie teologii, pani wszech nauk, mistrzowie byli du-

chownymi, a wic i scholarze, którzy w czci szli na

ksiy, mieli si podda ustrojowi duchownemu, prawie

klasztornemu. Ich ubranie miao by podobnem do sukni

duchownej, owa duga kapota ciemnego, najczciej bru-

natnego koloru z kapiszonem lub bez kapiszona, vestitus

clericalis, którego dano od scholara, uwaajc inne szaty

za nieprzystojne — vestis indecens. Ale i w tym zakresie

spotykano si z cigymi wyjtkami i wykroczeniami.

Duch modziey nie atwo wdraa si w pta, które

na nakadano. Co chwil spotykamy si z wybrykami
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i wyskokami gwatownych redniowiecznych natur, które

przeamywuj porzdki z góry naoone. Regu byo wicej,

wic i wykrocze wiksza liczba. Jest tu jednak niebez-

pieczestwo, aby rzeczy sobie nie przedstawia w zbyt

czarnych kolorach. Stare wiadectwa nie mówi nigdy

o tern, co szo uznan i uwicon kolej; przypadki buntu
i odpornoci znalazy za to wymowny w nich wyraz i od-

bicie. Nie naley wic malowa zbyt czarnych obrazów,

zbytecznie uogólnia tego, co nie byo ogólnem. Ale wtpi
z drugiej strony nie mona, e krewka natura redniowie-

cznej modzi nie atwo dawaa si ujarzmi, e zrywaa si
czsto do wybryków i gwatu, przerywajc i przeamujc
wszystkie surowe ustawy wadzy, burs i stróów porzdku.

Mówilimy ju o tych wybrykach mimochodem. Swar-

no i kótliwo tej modzi bya wielk. Obrazy sowne
sypay si jak grad wród zawieruchy; — fur, filius me-

retricis byo zwyczajnem wyzwiskiem. Dobrze jeszcze, gdy

si na tych injuryach koczyo; ale od sów przychodzio

do bicia, targania za wosy (capillatio), tratowania; od

bicia porywano si do broni, do paasza lub sztyletu,

a wielokrotne zakazy noszenia broni niewiele tu wskó-

ray. Balwierze, barbitonsores opatrywali potem rannych

i ugodzonych. Ze i mistrzowie nie byli bezpiecznymi przed

sowem i broni scholarów, wspominalimy ju kilkakro-

tnie. W Aktach rektorskich sprawy tego rodzaju, kótnie

i bójki zapeniaj cae stronice. Sprawy majtkowe take
zakócay czsto spokój midzy scholarzami; krawcy i sze-

wcy mieli duo zachodu, zanim doszli do swoich naley-

toci. W tych bowiem sprawach sumienia owych wieków
byy jeszcze luniejsze i pojcia szersze, ni dzisiaj.

Kradziee wreszcie i przywaszczanie sobie cudzej wa-
snoci naleay do czstych wybryków; ksiki i futerka

staway si przedmiotem tysicznych poda i sporów.

A z domów przenosiy si nieporzdki niekiedy na

ulic mimo tysicznych ustaw przeciw scholarzom wó-
czcym si po ulicach, mianowicie w nocnych godzinach.
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Syszymy o dosy czstych zasadzkach, bójkach na ulicy
T

przy których przychodzio do krwi rozlewu; rzucano ka-

mieniami do okien, na co znów odpowiadano strzelaniem

z uku 1
); przesiadywanie po karczmach podniecao i tak

gorce umysy. O zabawach modziey mao syszymy ze

starych wiadectw; mao widocznie o nie dbano i nie bar-

dzo odczuwano ich potrzeb. Krewko modziecza, nie

znajdujca tego upustu, objawiaa si dlatego tern czciej

w kótniach i bójkach. Niektóre gry, jak kostki i karty

byway karane, uchodziy za lud i inhonesti. W r. 1505

karze rektor bakaarza i magistra, którzy wspólnie grze

si oddawali 2
), w r. 1529 pozwa rektor studenta Macieja

z Piotrkowa, trawicego ycie na nadmiernej grze w karty

i koci., in superfluo lusu cartharum et taxillorum 3
). Wy-

stpki przeciw obyczajom, nad którymi uniwersytet surowo

czuwa, wykluczajc kobiety z mieszka mistrzów i scho-

larów, rzadko tylko wystpuj w sdach rektorskich 4
);

liczba tych przypadków prawie znika wobec innych wy-

krocze, które okrelilimy powyej.

Wród modziey zarysowyway si pewne stron-

nictwa i stronnicze przeciwiestwa. Byy tarcia pomidzy
bursami, czsto yj^cemi na stopie wojennej, byy pewne
uprzedzenia i nienawici prowincyonalne. Szczególnie Ma-

zurzy cierpieli pod tym wzgldem duo od reszty mo-
dziey. Uchodzili oni z jednej strony za gupkowatych,

z drugiej strony za szczególnie przebiegych. Waci-
woci ich natchny ju w pitnastym wieku poet, który

ich ostr wysmaga satyr, w Carmen Zaphicum, którego

tre Qualis naturalitas Mazovitarum 5
). Powiedziano ju

tu, e Mazurzy lepo si rodz, e s niewyczerpani

') Por. Acta Rect. 2569.
2

)
Acta Rect. 2029.

s
)

Ibid. 2956.
4

)
N. p. n. 797.

6
)
Cod. bibl. Jag. 2036.
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w zdradzie, kradn i wszelk kalaj si chciwoci. Inny

epigram tej epoki nie by dla nich pochlebniejszym.

Dico vobis rite, fugite consortium Mazovite

Quia fraus et iiwidia regnat in Mazovia x
).

Te uprzedzenia odbiy si echem w uniwersytecie.

Wyszydzano tu Mazowszan, przezywano ich scrofae mazo-

vianae 2
), miano si z ich jzyka, obfitujcego w niezwyke

wyraenia; w roku 1513 przyszo do kótni midzy »pol-

skimi« i »mazurskimi« scholarami w bursie ubogich.

Pierwsi biegali po izbach, pytajc si, czy nie Judasz przy-

niós Mazurom wiar, wyliczajc ich samogoski o dziwa-

cznych nazwach 3
). Dochodzio przy tem do wielkiego roz-

goryczenia, które si tym razem oparo o trybuna rektora.

Jakiej opinii zaywali Mazurzy, to i std widoczne, e, kiedy

w r. 1558 chciano ostatnich mieszkaców rozwizanej bursy

wgierskiej przenie do bursy filozofów, Wgrzy aski

tej nie przyjli, »bo trudnoby jagnitom przebywa wród
wilków mazowieckich^, inter lupos Mazovitas 4

).

Prowincyonalne niesnaski nie byy jednak tak grone,

jak tarcia narodowociowe. W uniwersytetach, w których

róne nacye si zbiegay, przychodzio do nich czsto,

a w Pradze stosunki zaostrzone sprowadziy wreszcie

synny exodus obcych studentów. Walki te narodowo-

ciowe studenckie odbyway si na pici albo take na

) Monum. Polon. V, 1010. Mówiono: Mazovita interpretatur

quasi malarum accionum zelator, ocliens veritatem iramue tenens

amarissimam.
2

)
Acta Rect. 1580.

3

)
Ten jzyk mazowiecki wyszydzano czsto, na przykad

w humorystycznych uniwersaach, wydanych przez Boi. Erzepkiego

w Rocznikach Tow. Przyj, nauk Pozn. XXI. Por. tene ibid. XXII. —
Kótnia owa opisana w Acta Rector. 2189, 2191. Na brzegu Mazur
dopisa przy owych sowach Mazurom przypisywanych: tho pyssal

vygebany otr y osczerca y zdrayca.
4

)
Schrauf, Regestrum bursae Hungar. p. 35.
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pióra. Caa masa ulotnych pisemek i epigramatów tak po-

wstawaa, które szerzono pimiennie i ustnie, przylepiano

na murach dla powszechnego widoku. Czesi rzucali na

Niemców ostre inwektywy

Teutonici sunt nati, venerunt de culo Pilati,

Bohemi sunt tristi, venerunt de corpore Cristi.

acina odpowiadaa nastrojowi tych poetycznych

utworów. Inne pieni studenckie szarpay scholarów

rónych narodowoci w Pradze przebywajcych, przyczem

Polacy zwykle jako zodzieje odbierali dotkliwe cigi:

Hos attingit Hungarorum

Natio crassorum morum

Rudis atque barbara.

Infra illos sunt Poloni

Ad furandum valde proni

Et Lithvani pauperes.

Marcomanni et Bohemi

Sunt haeretici blasphemi

Madidi Austriaci 1
).

Nie w tak gwatowny sposób, jak w Pradze, ale

zawsze podobnie ujawniay si antagonizmy narodowe

w Krakowie. Z Wgrami, których byo duo i którzy

odznaczali si ywoci, atwo przyj mogo do zwady.

Mnoyy si te bójki zobopólne 2
); w r 1507 oskarono

Wgrów, e pobili jakiego Polaka, oni za si usprawie-

dliwiali tern, e to nastpio w dzie modzianków, a u nich

obyczajem narodowym karci chopców przy tej uroczy-

*) Por. Tadra, Kulturni styky Cech s cizinou (Praga 1897)

str. 387, 391.
2

) Acta Rect. 2131 (r. 1507) 2318 (1515).
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stoci. Rektor ich jednak zgromi, ze Kraków nie miejscem

na takie obyczaje. Wycieczki zoliwe na Wgrów przy-

twierdzano i rozlepiano na drzwiach kollegium, bursy w-
gierskiej i po innych miejscach. W r. 1522 obywatel kra-

kowski Jan Medyk przytwierdzi takie paszkwile na bursie

wgierskiej, na drzwiach kaplicy Wgrów w kociele

w. Franciszka i na innych kocioach r
). Sd wkroczy

nastpnie w t literack walk. Zaostrzaa si ona w po-

cztkach szesnastego wieku, w czasie kiedy antagonizmy

narodowe wystpiy silniej i odpary w kocu prd cu-

dzoziemców dotd do Krakowa napywajcych.

Mówilimy, e w tych samych latach i Niemcy za-

czli si obawia w Krakowie o swoje bezpieczestwo.

Przychodzio ju jednak dawniej do sporów midzy nimi

a Wgrami 2
) lub Polakami. W r. 1474 niejaki Bernard

z Lubiszowa, szlachcic i scholar, mieszkajcy w bursie

divitum, przyszed zbrojny przed burs Jeruzalem, zacz
ly Niemców w niej mieszkajcych, zowic ich Kodrya-
czykami, ydami, powtarzajc znan piosnk, e Niemcy

z tyka Piata si zrodzili, a do pocisków sowa doczy
kamienie 3

). Senior bursy pozwa go przeto przed sd re-

ktorski. Skoczyy si wreszcie te swary tym powolnym

exodus'em Niemców, którzy w pierwszej wierci szesnastego

wieku zaczynaj rzadnie w metryce krakowskiej, a pó-

niej prawie zupenie znikaj. Inne, waniejsze przyczyny,

byy przytem w grze, jak reformacya; ale i podrzdniejsze

draliwoci przyczyniy si do rozczenia narodów, które

kiedy u jednego róda czerpay wiato i wiedz.

Bursy byy wic instytucy, która miaa przyczyni

si do zaprowadzenia i utwierdzenia adu w uniwersy-

tecie. Tego adu miaa przytem pilnowa jurysdykcya

1

)
Acta Rect. 1697, 1705, 2337.

2
)
Acta Rect. 1560 (r. 1493).

3

)
Acta Rect. 316. Codrius, Codrianus = mizerak. Codriani wa-

ciwie oznacza bursarzy ubogich
;
przezywano tak bursarzy wogóle.
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wadz uniwersyteckich, a w szczególnoci wadza sdowa
rektora — ut ordo debitus et rigor ordinatus... per sco-

lares iugiter observetur. Dokument erekcyjny Jagiey,

tak jak akta fundacyjne innych uniwersytetów kompe-

tency t stanowczo okreli. »Chcemy — czytamy tame,

—

aby scholarze przybywajcy do Krakowa, którzy tam dla

studyów zamierzaj si zatrzyma, wasnego mieli rektora,

któryby ich sdzi w sprawach cywilnych i mia sdow
wadz (iurisdictionem ordinariam) nad wszystkimi;

któremu oni pod przysig winniby byli posuszestwo

i oddawali cze nalen. I niechaj nikt by si nie omieli

kiedykolwiek w cywilnych sprawach studentów uniwersy-

tetu krakowskiego, jakiegokolwiekby byli stanu, pozywa
przed obcego sdziego, duchownego lub wieckiego. Od
wyroku za rektora nikt nie ma apelowa ani si z pro-

bami zwraca, ani stara si o restitutio in integrum,

a gdyby apelowa, to apelacya jego nie ma by przy-

jt, a apelujcy przez adnego sdziego duchownego

lub wieckiego nie ma by suchanym, lecz wyrok rektora

ma by utrzymanym bez adnej zmiany. Gdyby jednak

zarzucano wyrokowi rektora niewano i niesuszno,

to radcy (consiliarii) uniwersytetu maj wano jego

i suszno zbada i oni zawyrokowa, co si prawnie na-

ley. Po nadto rektor wspomniany ma scholarów sdzi
w sprawach karnych lejszych, np. gdy chodzi o targanie

za wosy, pobicie rk lub pici a do krwi rozlewu

i w kadej sprzeczce nie nadmiernej i dla tych spraw nie

maj by scholarze, ani ich towarzysze lub suba pozy-

wani, ani pocigani przed obce sdy (extranea iudicia).

Gdyby za, co Boe uchowaj, scholarz lub kto ze wspo-

mnianych, przejtym zosta na kradziey, cudzooztwie,

nierzdzie, zabójstwie lub jakiej zbrodni wielkiej i ha-

niebnej, to rozsdzenie tych spraw nie ma i przed re-

ktora, lecz student, na którego takie oskarenie padnie,

jeeliby by klerykiem, pozwanym by ma przed sd bi-

skupi, a jeeli wieckim, przed nasz sd królewski.«
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To s gówne postanowienia aktu Jagiey. Jest tu

wic podzia na cywilne sprawy i kryminalne, jest inna

zasada co do duchownych i laików. Gównym wic sdzi
uniwersytetu i jego czonków w najczstszych przewinie-

niach mia by rektor; poniewa jednak uniwersytet roz-

pada si na rozliczne korporacye, przeto dziwi si nie

mona, e z tern sdownictwem rektorskiem konkuroway,
a raczej obok niego powstay róne kompetencye, które

razem z rektorem przestrzegay adu w swoim zakresie,

a porednio w uniwersytecie. Byy wic tak zwane »do-

mowe sdy«, iudicia domestica, które miay zaatwia spory

i sprawy wewntrzne pewnych instytucyi; od nich wolno

byo w potrzebie odnie si do rektora. Mieli wic tak
jurysdykcy intra muros prepozyci kollegiów *), mieli se-

niorowie burs 2
), którzy wraz z rajcami (consiliarii) wybie-

ranymi z bursarzy sprawy rozsdzali ; w razie sporów
midzy bursarzami a seniorem, wkracza tu prowizor 3

),

t, j. ten z poród profesorów, który administrowa fundu-

szami bursy, nadzorowa seniora, zaopatrywa j w arty-

kuy potrzebne do ycia. Chodzio o to, aby spraw wn-
trza domowego nie rozwóczono poza dom — ne causae

rixosae et litigiosae in domo exortae ad extra volarent,

sed in domo consopirentur. Kótnie i injurye sowne
w ten sposób miay niemie w tych samych murach, któ-

rych spokój zakóciy.

Znajdujemy dalej pewm jurysdykcy konserwatorów

uniwersytetu. Urzd ten powsta w tym celu, aby za-

pewni uniwersytetowi staego stróa jego praw, wolnoci,

wasnoci i przywilejów. Jagieo w r. 1400 powierzy go

biskupowi krakowskiemu 4
) W roku 1410 ustanowi na-

stpnie Jan XXIII a trzech konserwatorów, dziekanów

*) Acta Rect. 7S8.

*) Ibidem 3057.
8
)
Ibidem 1325 i 3114

4
)
Cod. univ. Crac. I, 29.
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kapitu gnienieskiej, krakowskiej i wrocawskiej *). Dzie-

kan krakowski by z natury rzeczy principalis conservator,

bo samo miejsce szczególnie go do tego zalecao. Póniej

jednak zaj jego stanowisko opat z Mogiy. W roku

1429 wystpuje on ju w tym charakterze, który zachowa
i nadal 2

). Do tego konserwatora mona byo, jak si zdaje,

apelowa w pewnych wypadkach od wyroku rektora 3
).

Specyalnie za naleay przed jego forum sprawy, w któ-

rych uniwersytet lub jego czonek dozna jakiej krzywdy,

lub uszczuplenia praw swych albo wasnoci. Konserwator

zastpowa si najczciej w tych zadaniach przez sub-

konserwatora, którego subdelegowa do badania i sdzenia

spraw spornych. By nim zawsze magister uniwersytetu.

Poniewa do kompetencyi konserwatora naleao i to,

e móg on nawet z innych miast i dyecezyi pozywa
ludzi, którzy rzekomo krzywdzili uniwersytet lub czonków
uniwersytetu 4

),
przeto zakres tej wadzy by dosy sze-

rokim. A rozszerzano go czasem moe nad miar i do-

wolnie. Prowadzio wic takie postpowanie do konfliktów,

mianowicie z Wgrami. Jeeli bowiem jaki student kra-

kowski mia spraw z Wgrem, udawa si on w takim

razie czsto do konserwatora i wyrabia pozew na prze-

ciwnika, który w razie niestawienia si ulega wyrokowi

kontumacyalnemu konserwatora. Miastu Koszycom daa
si ta jurysdykcya czstokro we znaki, jak akta po dzi

dzie zachowane to powiadczaj 5
). Nawet kupcy kra-

kowscy niekiedy t drog, przez uniwersytet, chcieli do-

chodzi swych da na Wgrzech. Sprawy takie cigny

x
) Ibidem 84.

•-') Ibidem 165.

3
)
Acta Rect. 2288.

4
)
Cod. univ. Crac. I, 166.

5
)
Zwróci na nie uwag pierwszy Dr. Fryderyk Papee w swej

"Wiadomoci o archiwach wgierskich (Archiwum komisyi histor.

8, 443). Zarzd archiwum przesa askawie te akta autorowi ni-

niejszej pracy.
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si przez cay wiek pitnasty poczwszy od r. 1417 1
). Wy-

woao to protesty ze strony Wgrów; w r. 1422 wystpi
przeciw tej „ prerogatywie « uniwersytetu król Zygmunt,

potem w r. 1446, »praelati, barones, nobiles et proceres

regni Hungariae«, wreszcie w r. 1454 zastrzeg si król

Wadysaw przeciw tej jurysdykcyi, moc której »niektórzy

ludzie, zarówno obcy, jak i korony wgierskiej poddani,

mianowicie studenci w studyum krakowskiem przeby-

wajcy ... obywateli wgierskich poza granice królestwa,

zwaszcza przed uniwersytet krakowski pozywajce Prze-

ciw tym rzekomym przywilejom papieskim uniwersytetu

wystawiano tu prawo wgierskie, moc którego aden
z mieszkaców królestwa sdom obcym podlega nie ma.

Wskutek sdownictwa uniwersytetu przyszo wic
-do kollizyi midzynarodowych. Naduycie za jurysdykcyi

konserwatorów byo szczególnie jaskrawem, jeeli kto poza

uniwersytetem stojcy wpisywa si umylnie do matrykuy
z tym zamiarem, aby konserwatorów uy do przeprowa-

dzenia osobistych spraw i sporów. Nie chcia tego stanu

cierpie arcybiskup Jan aski; skary si, e konserwatoro-

wie pozywaj ludzi z jego dyecezyi i innych do Krakowa.

Wskutek tego, w r. 1522 postanowi rzecz ca wyjani
i okreli, prawa konserwatorskiego sdownictwa cieni
i wyranie opisa. — Zelo non bono contra universita-

tem concepto — powiedziano w konkluzyach uniwersytetu

— voluit et nitebatur conservatoria privilegia... destruere

et provinciam ab ea (sic!) purgare. Uniwersytet jednak nie

omieszka si broni i za prawami temi obstawa. W r.

1523, gdy skargi przed króla zanoszone si powtarzay,

zoono za zgod uniwersytetu i prymasa komisy, która

miaa ca spraw rozpatrzy. Weszli do niej Jan Chojeski.

x
) W tym roku Franciszek Creysewicz, subdelegowany przez

dziekana krak. pozywa ad instantiam... Georgii Debringer, studenta

krak., Katarzyn Dorstin z Koszyc i wydaje na nieobecn wyrok.

Georgius Debringer de Casscbovia zapisa si w poczet uczniów

w r. 1417. Por. Album I, sir. 40.

Uist. Uuiw. T. II. 24
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Piotr Myszkowski, Stanisaw Biel, Jakób z Arciszewa i re-

ktor uniwersytetu. Rezultatem obrad byo zastrzeenie,

i interwencyi konserwatorów mog tylko uywa osoby

czynne w uniwersytecie (actu laborantes) i studenci rze-

czywici. Usunito za od tego ludzi, niegdy graduowa-

nych i inkorporowanych i dalej tych, którzy dla jakiego

procesu pozornie si wpisywali w poczet czonków uni-

wersytetu x
). aski wic, który niechtnie cierpia obce

ingerencye w swojej dyecezyi, a jako prymas i legat

lubia wkracza w cudze kompetencye, jak uniwersytetu,

przyczyni si do wyjanienia stosunków. Czy »zelus« nie

by w tym razie dobrym, trudno nam ocenia. Ze jednak

draliwo jego uniwersytet mierzia, zupenie jest zrozu-

miaem.
Konflikta zdarzay si i na polu zwykego sdowni-

ctwa rektorskiego. Ustawa Jagiey bya wprawdzie jasn
i jasno okrelaa kompetencye rozmaitych trybunaów.

A mimo tego przychodzio i tu do star i wtpliwoci;
uchylano si od sdu rektora nawet w sprawach da
niego nalecych, wnoszono je przed inne trybunay —
aliena fora — z uszczupleniem praw uniwersytetu —
in enervationem iurium universitatis. Wyranie granica

midzy kompetency biskupa, albo oficyaa a sdem re-

ktorskim bya chwiejn. Rektor odsya niekiedy przed

oficyaa sprawy, w których chodzio o rzeczy raczej ko-

cielne, uznajc swoj niekompetency — quod non pertinet

ad eum iudicare de rebus ecclesiasticis 2
). A prócz tego

*) Por. Conclus. univ. 1523. Dodano tu: item praefati domini

etiam invenerunt, quod nedum pro bonis universitatis, verum
etiam pro privatis patrimonialibus bonis seu personalibus tales ma-
nentes circa universitatem possunt uti illo conservatorio, tali tamen

sub moderatione quod prius talcs a dominis temporalibus sive spiri-

tualibus sive saecaluribus quibus talia subsunt bona, uaerere debent

ei? administrari iustitiam eliam cum intercessione per litteras ad

eosdem rectoris.
2

) Acta Rect. 84. 569. W statucie Dobrocieskiego z roku 1604

(Archiwum do dziejów lit. II, 377) wyranie powiedziano: si causa
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klerycy-scholarze czsto wbrew statutowi, który ich sprawy
cywilne rektorowi rozsdza kaza, twierdzili, i wskutek
duchownego swego charakteru nie powinni i przed forum
rektora 1

). Powstaway konflikta, remisye od jednego fo-

rum przed drugie, a te chwiejnoci naraay na szwank
powag i dyscyplin uniwersytetu.

Rektor sdzi zazwyczaj wspólnie z radcami, consi-

liarii, powoanymi z poród magistrów 2
). A od jego wy-

roku, jeeli by samoistnie wydanym, mogy strony apelo-

wa do tych konsyliarzy, gdy uwaay wyrok za niesuszny,

od konsyliarzy wreszcie apelowano w trzeciej instancyi

do uniwersytetu, a raczej do jego przedstawicieli, dzieka-

nów 3
). Rektor natenczas wraz z dziekanami trzech wydzia-

ów teologicznego, kanonicznego i artystycznego spraw
na nowo bada i rozsdza 4

).

Kary najczstsze byy pienine; wysoko ich odmie-

rzano wedug cikoci wystpku, a skala bya rónorodna
i drobnostkowa; czsto te pojawia si wykluczenie czyli

exkomunikacya, rzadziej kara karceru. Kary za cielesnej

niema w uniwersytecie redniowiecznym; dopiero, kiedy

klasyczne studya si odrodziy, pojawia si i rózga w aka-

demickich lektoryach 5
).

Ktokolwiek czyta akta dyscyplinarne krakowskiej szko-

y, tego nie uderzy z pewnoci jakie nadzwyczajne zepsucie

ówczesnych pokole, któreby wiadczyo na ich stanowcz
niekorzy w porównaniu z nowszymi czasami; lecz uderz
za to kadego te mnogie wyskoki ywToci i krewkoci

fuerit inter professores beneficiatos, ad episcopum Crac— recui-ri

debet iuxta privilegium Yladislai regis.

*) Acta Rect. 1379, 2907.
2
) Ibid. 2311.

s
) Acta Rect. 2312.

*) Acta Rect. 1752: dominus... convocatis decanis trium facul-

tatum, theol, canon., et art., ad quos fmaliter pertinet omnes

differencias per appellacionem devolutas determinare.
5

) Rashdall, The universities of Europ II, 2, 610.

24*
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ówczesnych natur, które od sowa do pici, od pici do

noa poryway si z niezmiern gwatownoci. Razi nas

bd dalej pewne szorstkoci i dzikoci wród scholarów

i magistrów. Kultura nie usuna zego na wiecie, lecz

zagodzia jego formy, postawia obok moralnoci i prawa

na trzeciem miejscu decorum, które bywa hamulcem
zego, ale take jego oson lub nawet dekoracy. Bo
kultura wystpuje czsto raczej w roli mistrza ceremonii

ni w roli moralisty.

-*-«5£-o



IV.

Stopnie uniwersyteckie.

Cel studyów uniwersyteckich w rednich wiekach. — Karyera du-

chowna. — Przygodni scholarze.

Stopnie w wydziale artystów. — Egzamin na bakaarza i jego wa-
runki. — Zajcia bakalarzy. Studya ich i nastpujce stopnie: licen-

cyata i magistra.

Frekwencya scholarów na innych wydziaach duo mniejsza. — Ba-

kalarze medyczni. — Ich zajcia i praktyka ograniczona. — Li-

cencyatura. — Pierwsza promocya na doktorów medycyny w Kra-

kowie w r. 1527.

Stopnie na wydziale jurystów. — Dugie trwanie studyów teologi-

cznych. — Pierwszy stopie: Cursor. — Sententiarius. — Bacca-

laureus formatus. — Licentiatus i magister. — Magisterium w teo-

logii jest rzdkiem.

Uznawanie stopni nabytych w innych uniwersytetach przez uniwer-

sytet krakowski.

Zadanie uniwersytetu nie ograniczao si oczywicie

do opieki i kontroli nad modzie; pozostawa drugi nie-

mniej wany wzgldem scholarów obowizek, aby ich

popchn i wprowadzi w koleje nauki i na tych kole-

jach utrzyma. Bo to byo przecie gównym celem wsze-

chnicy; miaa ona dawa nauk i szerzy j midzy mo-
dzie, kupic si koo katedr magistrów. Scholarze przy-

chodzili pod tern wezwaniem, cho oczywicie zamiary
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byy róne i róne ich przeprowadzenie. Jedni chcieli

naby tylko powierzchownej wiedzy, zakosztowa jej w dro-

bnej mierze, inni przybywali z powanemi mylami o grun-

townych studyach i egzaminie. Stopnie akademickie nie

byy wprawdzie niezbdnym warunkiem dla ycia, ale

pewne wyksztacenie, a tern bardziej stopie uniwersy-

tecki bywra skutecznem poleceniem na przyszo. Uni-

wersytet stanowri wielkie odrzwia prowadzce do kocioa,

koció za by wtedy bram do wszelkiej wybitniejszej

karyery. Kto tedy o takim postpie myla, przychodzi na

uniwersytet, najczciej z zamiarem, aby zosta ksidzem,

lub przynajmniej niszemi wiceniami pozyska sobie

jakie stanowisko lub beneficium x
). Profesorowie i scho-

larze do tego dyli; jedni z nich dzieryli ju kocielne

prebendy, inni znówr za niemi gonili. I to tómaczy ko-

cielny ustrój i nastrój uniwersytetów redniowiecznych,

ich vestitus clericalis, który by szat rzeczywist i szat

uniwersytetu w przenonem tego sowa znaczenia. Za-

pewne, e nie wszyscy scholarze przyjmowali nisze nawet

wicenia i nie wszyscy zostawali póniej ksimi. Ale

zapisanie si na uniwersytet zbliao ich do kocioa,

usposabiao i usposabia miao do kocielnej suby, a szata

miaa przypomina, e si czowiek zacign do milicyi

Chrystusa, wr której naleao by onierzem lub choby
tylko odakiem. Ta myl o odzie i przyszej karyerze

skaniaa te wrielu wród scholarów do przyjmowania

wrice. Wiedeskie statuta mieni dlatego ca gmin
uniwersyteck clerus universitatis, w Rostocku nazy-

wa lud scholarów póksimi — Halfpapen -). A o Kra-

kowie pisa biskup Tomicki jeszcze w r. 1534: mao jest

') O dochodzeniu przez studya do stanowisk kocielnych por.

Emil Michael S. I.: Geschichte des deutschen Volkes etc. II, 435 i n.

2
) Por. Paulsen w Hist. Zeitschrift 45, 404 O stosunku scho-

larów do duchowiestwa, Rashdall, The universities of Europ II,

2, 644. Oczywicie susznie autor ten zaznacza str. 698, e niszy

kler wcale przez uniwersytet nie przechodzi; skadali go prócz tego
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u nas studentów, którzyby nie byli klerykami i nie mieli

wice 1
).

Wikszoci wic scholarów zapisujcych si na uni-

wersytet myl o duchownej karyerze i zdobyciu stano-

wiska przez karyer duchown przywiecaa niewtpliwie

jako cel i gwiazda przewodnia. Mówilimy o wyjtkach;

synowie wielkich panów zjawiali si na uniwersytecie

w celu nabrania pewnej ogady i wiedzy, do których

zobowizywao urodzenie. Inne, liczniejsze wyjtki wy-

twarzao ycie i rzeczywisto. Wielu scholarów dorywczo

speniao swe obowizki i pobywszy w szkole czas pe-

wien opuszczao j bez wielkich nabytków, ani zadatków

na ycie. Szczególnie przez najniszy, ale zarazem najli-

czniejszy wydzia artystów i jego nauk przesuwa si

rok rocznie cay zastp modziey, który niezbyt gorliwie

wypenia zadania naukowe, a nie nabrawszy adnych
zobowiza wraca do codziennego ycia, aby si w niem

przepycha wasnym przemysem. Niejeden nie cierpia

dugo petów, które uniwersytet nakada
;
po krótkim po-

bycie opuszcza wic szko z tsknoty do wolnoci, lub

w przewiadczeniu, »i ju by nauczony czowiek«, jak si

to ojcu Mikoaja Reja po rocznych studyach syna wydao.

Inny znówr zmierzi sobie wczenie »twarde a wichro-

wate« nauki, zmienia te co rychlej siedem sztuk wy-

zwolonych na bardziej wyzwolone zajcia, tsknic do

ycia swobodnego i czynnego. Ju w dwunastym wieku

postawiono wobec siedmiu sztuk, które kler uprawia,

siedm dzielnoci czy probitates rycerza, jako to konn
jazd, pywanie, strzelanie z uku, bicie na pici, owy,

gry w szachy i pisanie wierszy. A do tych probitates

z pewnoci niejeden wczenie uczu powoanie, zakoszto-

ludzie, którzy krótko na uniwersj-lecie pobywszy adnego nie osi-

gnli stopnia.

*) Ms. Czart. 273, M3: Pauci apud nos sunt scholares, qui non

sint clerici et sacris initiati.



376 KSIGA IV.

wawszy abstrakcyi i subtelnoci dyalektycznych, któreml

uniwersytet karmi scholarów.

Oxoniam multi veniunt redeunt quoque stulti

piewano wtedy o oxfordzkich studentach; to samo miao
miejsce wszdzie i podobnie si dziao w Krakowie.

Kto natomiast chcia powanie pracowa i stopnie

zdobywa, musia na kilka lat rozoy sobie prac i za-

stosowa si do warunków i da uniwersytetu. Roboty

mia duo, roboty tern urozmaiconej, e lekcye przepla-

tay si z wiczeniami, a dysputy daway pole do popisu

i okazania nabytej wiedzy. Rozrywek byo niewiele, za

to wit rozmaitych sporo; uroczystoci te kocielne, pro-

cesye, kazania byy rzeczywistem wytchnieniem dla scho-

lara, przeryway tok ycia, skdind dosy szarego i za-

cienionego. Prócz wakacyi, o których póniej bdziemy
mówili, wstrzymyway tok pracy liczne festivitates, dnie,

w których nie wykadano, dies non legibiles. W Toulouse

liczono takich dni, w których wykady wypaday, a czsto

kazanie wstpowao w ich miejsce 93, w Angers 92 1
).

W Krakowie krótko po r. 1400 oznaczono cay szereg

wigilii, wit paskich i patronów, w których na wydziale

artystów lekcye i dysputacye miay ustawa 2
). Cay kurs

na tym wydziale trwa od trzech do piciu lat. Po roku

lub w Krakowie po dwóch latach, móg si kandydat

ubiegajcy si o stopnie zgosi do egzaminu pierwszego

i najniszego na bakaarza. Odbyway si te egzamina

cztery razy do roku przed suchymi dniami, a wic w po-

cztku wielkiego postu, w tygodniu Zielonych witek,
we wrzeniu i grudniu 3

), a chocia póniejsza ustawa

tylko dwa termina, na wiosn i w jesieni zalecaa 4
), nie

*) Kammel w Schmid, Geschichte der Erziehung II, 429.
2
) Muczkowski, Liber Prom. XXI.

3
) Muczkowski, Liber Prom. VII.

4
)

Ibid. p. XXXVIII.
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odstpiono w praktyce i w kocu wieku od utartego zwy-

czaju. Student musia w tym egzaminie wykaza znajo-

mo nauk, nalecych do trivium, a wic gramatyki

retoryki i logiki; dowie, e jest wtajemniczonym w dya-

lektyczn doktryn, na podstawie Arystotelesa zbudo-

wan x
). Zgaszajc si musia prócz tego stwierdzi, e

uczszcza na lekcye i wiczenia, niezbdne dla tego egza-

minu, gradum baccalariatus concernentes 2
) ;

przypuszczenie

miao zalee od tego, czy dwóch lekcyi »stopnia doty-

czcych^ jednego dnia sucha 3
). Dopuszczano tu jednak

wyjtki; minimalnem daniem wobec kandydata ubiega-

jcego si o stopie byo to, aby stwierdzi, e przynaj-

mniej trzy razy na tydzie pojawia si na lekcyach i exer-

cycyach 4
). Prócz tego dano od niego dowodu, e nie

omieszka bra udziau w tern, co uniwersytet uwaa
nieomal za najwaniejszy akt nauki i za najskuteczniejsze

wiczenie, w dysputach. Poniewa student nie ma by
tylko biegym w nauce, lecz take powinien umie tej

nauki uywa, zobowizywano dlatego scholarów, ubiega-

jcych si o stopie bakaarza, aby przynajmniej w osta-

tniem póroczu przed egzaminem uczszczali na disputatio

ordinaria sobotni, turniej dyalektyczny magistrów i ba-

kaarzy i w trzech z kolei dysputach czynny udzia

brali 5
). Obok magistrów bowiem stawiajcych tezy, argu-

menta i bakaarzy respondentes, rozstrzygajcych te argu-

menta, scholarze dla wiczenia take odgrywali pewn
rol w tych dysputach 6

). Kady zgaszajcy si do egza-

minu musia wic wykaza, e w ten sposób kilkakrotnie

*) Ibid. XIII.

-) Tak schedula u Muczk. ibid. p. CXLI.
8

) Ibid. XV.
4

)
Ibid. VIII.

5
)
Ibid. XVII. Tak naley niewtpliwie rozumie wedug

analogii innych uniwersytetów przepis o owych trzech dysputa-

cyach z kolei.

6
)
Ibid. XXXI.
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odpowiada (respondere) na dysputach zwyczajnych

a prócz tego na dysputacyach nadzwyczajnych (extraordi-

nariae) 1
), tych mianowicie, które magistrzy wieo -kreo-

wani zobowizywani byli urzdza i takich, które si
odbyway wieczorami lub podczas wakacyi pod przewo-

dnictwem bakaarzy 2
).

Tak przygotowany i uzbrojony stawa scholar

przed wyznaczonymi egzaminatorami. Nie bdziemy tu

szczegóów i ceremonii tego aktu przedstawia. Skada
si on z rozmaitych czci i podobnym by do tego
rodzaju aktów w innych uniwersytetach 3

). Caa promo-

cya »primae Iaureae« poczon oczywicie bya z pe-

wnymi kosztami. Kandydat opaca taks, z której cz
sza do kasy uniwersytetu, cz do kasy dziekana i egza-

minatorów. Prócz tego wchodziy tu w gr inne wydatki.

Po skoczeniu egzaminu prowadzili kandydaci swych egza-

minatorów do ani; po kpieli nastpowao czstowanie;

kandydaci zastawiali egzaminatorom wino mamazyjskie

i raczyli ich wykwintnemi przekskami 4
).

Czstowania te egzaminatorów nie byy wprawdzie

obowizkiem 5
), ale zwyczaj si utar i naraa na nad-

mierne koszta, z których potem trudno byo si uici.

W r. 1475 oskary apothecarius Paulus studenta Wró-

blewskiego, e tene mu by winien za konfekcye z okazyi

kolcy i przy jego promocyi dostarczone, w r. 1495 pozywa

niejaka Agnieszka 6
) dwóch innych bakaarzy o to, e za

dostarczenie ywnoci i sprztów »ad ornamentum men-

sarum«, znowu z okazyi ich promocyi prawie nic dotd
nie otrzymaa, lecz stracia przytem na domiar zego co

1

)
Ibidem VIII.

2

)
Thorbecke, Geschichte der Univ. Heidelberg I, 72.

3
)
Obszerne przedstawienie z póniejszej epoki u Buczkow-

skiego Lib. Prom. LXXXVIII i nast. — Thorbecke 1. c. p. SS i na^t.
4

)
Buczkowski, Lib. Prom. IX i C.

3
) Ibidem IX.

6
) Acta Re et. 409, 1736.
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z bielizny na festyn wypoyczonej. Dugi zacignite przy

promocyi ciyy potem przez lat szeregi i utrudniay ycie :
).

Najniszy to stopie w rzdzie stopni uniwersyteckich;

osigali go modziecy w przecitnym wieku lat dwu-
dziestu. Laureat taki posiada nauki nowoczesnego matu-

rzysty; pod wzgldem filozofii sta jednak od niego wyej,
filozoficzne wykady, wiczenia i dysputy wywiczyy mu
myl i owiczyy zarazem. Z zastpów scholarów, wpisu-

jcych si rok rocznie do wszechnicy maa tylko czstka

dosigaa tego pierwszego szczebla naukowego. Wyracho-

wano, e przecitnie dobiegaa tego celu tylko 1
/ lub co

najwyej jedna trzecia z inskrybowanych scholarów. Reszta

tymczasem pozostawaa na niszym poziomie, tona w ni-

coci i marnoci, lub w razie zdolnoci usiowaa potem

doj do znaczenia, choby bez odznaczenia.

Wielu bakaarzy zadawalao si tym stopniem i nie

sigao ju wyej. Tytu taki bywa ju bowiem zalece-

niem na niektóre stanowiska. Spotykamy midzy innymi

czsto bakaarzy uniwersytetu na czele szkó parafialnych

w Krakowie i innych miastach, jeden jest rektorem scho-

larum in hospitali, drugi w szkole w. Anny, inny prze-

wodzi szkole w Wieliczce, drugi znów je^t rektorem

w Tarnowie, inny w Bochni, inni wreszcie zajmuj to

stanowisko w Miechowie, czycy, Szydowie 2
). Liczni

bakaarze w odmienny sposób przepychali si przez

ycie, uczyli prywatnie i przygotowywali do egzaminów
przez t, z. resumptiones, lekcye prywatne, udzielane mia-

nowicie po bursach 3
), lub przyjmowali scholarów na mie-

szkanie i zobowizywali si clo opieki nad nimi 4
).

) Ibidem 2313.
2
)
Acta Rect. 1621, 315, 1090, 1626, 3163, 1646, 325, 1750, 2365,

274-4. Rektor szkól w Szydowie Abraham z Piotrkowa, niesusznie

przywaszczy sobie t}
-tu bakaarza, usurpando sibi titulum per-

sonae promotae; rektor ciga go swym wyrokiem.
3

)
Acta Rect, n. p. 946.

*) Acta Rect. 605 ma bakaarz pueros sibi a parentibus com-
mendatos; 677 powierzaj mu chopców ad conservandum.
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Bakaarz, który nie opuszcza Krakowa, móg przy

takich zajciach oczywicie postpowa dalej kolej za-

cztych studyów, dy do stopnia magistra. O ten naj-

wyszy stopie magistrów ubiegao si jednak znacznie

mniej scholarów, ni o bakaarstwo. Moe te tylko Y20

lub Yig.ata cz z wszystkich zapisanych dosigaa tej go-

dnoci. Zauwaono susznie, e tryb nauki uniwersyteckiej

mia pewne znamiona i waciwoci cechu; stopie ba-

kaarza przeksztaca ucznia w czeladnika, który uczy si

dalej, lecz mia przytem pewne ju prawa do nauczania

a nawet obowizki. Jeeli bakaarz by zobowizanym su-

cha teraz wykadów wyszego kursu i bra udzia w dy-

sputach sobotnich, t. j. rozstrzsa argumenta postawione

przez magistrów, czyli respondere, to oprócz tego musia
on teraz i samodzielniej wystpowa; powinien mianowicie

w dnie niedzielne urzdza sam dysputacye na mod dy-

sputacyi sobotnich magistrów. Te actus baccalariorum,

przy których zapewne scholarze odgrywali rol »respon-

dentes«, byy take turniejem myli redniowiecznej, lubu-

jcej si w dyskusyi. Prócz tego mieli bakaarze w czasie

kanikuy t. j. w lipcu i sierpniu przez miesic lub trzy

tygodnie wygasza jaki wykad, a take podczas postu.

Wykady te byy prób póniejszej dziaalnoci i zapra-

wianiem si do zawodu; najczciej objaniano przy tern

kompendya traktatów przez profesorów komentowanych.

Obowizki wzwy wyuszczone ciyy na bakaarzu przez

dwa lata; wypenianie ich nazywao si »biennium com-

plere in gradu baccalarii x
)«.

Po tych dwóch latach mona si byo zgosi do

drugiego wyszego egzaminu artystów. Tymczasem nale-

ao si obezna z wyszemi naukami filozofii, trudniej-

szymi traktatami logicznymi, z fizyk, metafizyk, etyk,

polityk i ekonomik wedug zasad Arystotelesa, z ma-

*) Muczkowski, Lib. Prom. XXIX.
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tematyk, muzyk i astronomi *). Jak przy pierwszym
egzaminie, tak i teraz znów badano, czy kandydat wy-
peni wszystkie dane warunki i dano, aby to wykaza.
Egzamin odbywa si raz do roku, zaraz po witach Bo-

ego Narodzenia. Rezultatem jego, jeeli przebieg by szcz-

liwy, byo nadanie prawa nauczania, czyli tak zwana 1 i-

centiatura. Prawo to móg nadawa tylko Koció, t. j.

kanclerz uniwersytetu, który si przy tern wicekanclerzem

wyrcza; a dzie, w którym si to odbywao, nazywa si
dniem Arystotelesa, festum Aristotelis 2

). Kandydaci, którzy

musieli opaca si za egzamin, mieli i inne przy nim wy-
datki. Wród egzaminu urzdzali uczt dla egzaminatorów
i innych magistrów i musieli take pamita o podarkach

dla wicekanclerza 3
). Po egzaminie za zapraszali magistrów,

a przedewszystkiem egzaminatorów na biesiad, zwan
prandium Aristotelis. »Dyrektorem « jej bywa dziekan, w r.

1493 n. p. Pawe z Zakliczewa, który wskutek nastroju

tej uczty i gwatownych wybryków usprawiedliwia si
potem musia w r. 1494 przed sdem rektora 4

).

Czasami kanclerze uniwersytetu, biskupi krakow-

scy urzdzali takie uczty dla wieo kreowanych li-

cencyatów. Libanus w swojej Paraclesis opowiada nam
o biesiadzie, convivium splendidissimum, danej w biskupim

paacu przez Piotra Tomickiego, w której potrawy rozmaite

— omnigena ferculorum edulia — walczyy o lepsze z wi-

nami, które dziwnie podochociy towarzystwo. A Samuel
Maciejowski szed póniej w lady Tomickiego. Pozostawra
po licencyaturze akt ostateczny, 1 j. promocya uroczysta

na magistra. To by ju wewntrzny czysto akt uniwer-

sytetu; t. z. ostatnia determinacya odbywaa si zwykle

krótko po licencyaturze w obecnoci dziekana i fakultetu.

M Liber. Prom. XIII.
2

) Muczkowski, Lib. Prom. XXIV.
•) Muczkowski 1. c. CXXVII.
4

) Acta Rect. 1641.
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Stao si zwyczajem, e licencyaci filozoficzni po krótkim

czasie zgaszali si do tej promocyi na mistrzowstwo;.

nie byo przy tern egzaminu, lecz opaci to naleao pie-

nidzmi. Na wyszych fakultetach, gdzie opaty byy .zna-

czniejsze, wielu poprzestawao na licencyaturze, zanie-

chiwajc uzyskania stopnia magistra dla zbyt wielkiego

nakadu 1
). Sam akt promocyi na magistra polega na

krótkiej dyspucie i na dorczeniu przez promotora biretu

mistrzowskiego.

Uczty urzdzane przez nowych magistrów lub do-

ktorów tolerowa uniwersytet dugo, bo byy one zwy-

czajem starym i suyy wedug wyraenia ówczesnego do

pokrzepienia i ucieszenia pracowników — pro refectione

atque consolatione laborantium in universitate. W po-

cztku jednak szesnastego wieku, kiedy uniwersytet uboa,
a wiele niedostatków upominao si o napraw, usiowano
tam pooy zbytnim wydatkom. Prandia, wystawne
uczty zamierzono znie, a czstowania ograniczy do

przeksek, refekcyi, skadajcych si najczciej z cukrówr

sodyczy i wina ; w miejsce uczty miaa za to wej w ycie

opata pienina.

W r. 1512 mianowicie, za rektoratu Macieja z Mie-

chowa powzito uchwa, aby prandia przy promocyach

wszelkich fakultetów na sze lat zawiesi; promowowani
maj zamiast tego paci uniwersytetowi 20 florenów na

pokrycie niedostatków i ofiarowywa obecnym przy akcie

magistrom nowe birety i cirothecae czyli rkawice.

Uchwaa ta normowaa taksy przy innych take promo-

cyach na bakaarzy i licencyatów 2
); dzie Arystotelesa

miano jednak obchodzi wedug starych zwyczajów.

W r. 1524 znowu ponowiono uchwa co do ograniczenia

prandia przy doktoratach, mniej wicej w tym samym

') Winter: O zivote na vysokych kolach praskych (1S99)

str. 539.
2
) Conclus. univ. 1512.
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kierunku; nastpnie jednak w r. 1531 cofnito te uchway
i przywrócono prandia, »gdy uniwersytet przy tych pro-

mocyach doznawa przykroci i wstydu, poniewa na te

uroczyste akty zapraszano obcych rozmaitych, duchownego
i wieckiego stanu, a ci po umczeniu i dugiem siedzeniu

w auli bez pokrzepienia, jakie dawniej byo w zwyczaju,

musieli teraz na sucho do domu powraca i sarkali przy

tern na ciliwo i skpstwo uniwersytetu 1)^

Po odbyciu tych wszystkich egzaminów i aktów
stawa si mody czowiek magister artium regens et

legens. Waciwie mia on wtedy obowizek pozostania

i nauczania przez pewien czas w szkole, która mu daa
insygnia doktorskie, zacz swe lata próby t. z. biennium.

Ale wielu uchylao si od tego obowizku, a i dyspensy

od niego zwalniay 2
). Kto jednak pozosta w uniwersy-

tecie i zacz tu naucza, nie myla najczciej o ograni-

czaniu si do tego najwyszego filozoficznego tytuu. Ludzi,

którzy przez cae ycie pozostali w fakultecie artystów, jak

np. Stanisaw ze Sobniowa, byo mao. Móg na to wpyn
albo brak ambicyi, albo brak pracy i zdolnoci. Mody
magister artystów myla wic o wyszych wydziaach

i zwykle si w nich teraz jako ucze zamierza aplikowa.

Byli tacy, którzy po filozoficznem studyum przeszli jeszcze

dwa cakowite wydziay, dekretów i teologii. Biskup kra-

kowski, Tomasz Strzempiski, zosta magistrem artystów

w r. 1427, doktorem prawa w r. 1431, mistrzem teologii

w r. 1443. Podobnie dugo nauk si para na rónych
wydziaach kolega jego Jan Dbrówka. Oczywicie jednak

nie wszyscy mieli tyle wytrwania i gorliwoci.

Kto wogóle mia ochot do dalszych studyów, obiera

sobie jeden z wyszych wydziaów i do niego si ogra-

nicza. Przebycie studyów filozoficznych uchodzio przy

tern za podany wstp do wyszej nauki, lecz nie za ko-

1

) Conclus. univ. 1524 i 1531.

2
)
Buczkowski, Liber. Prom. V.
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nieczny. Statuta czsto od tych wyszych scholarów -
day stopnia magistra na wydziale artystów. I tak ustawy
wydziau teologicznego z roku 1521 kad za warunek dla

mistrza teologii, »aby przedtem przez pi lat przykada
si do nauk wyzwolonych i osign w nich stopniecc —
anhelans proficere in theologia, primum per quinquennium
artibns liberalibus et promotionibus in eisdem operam
navct operosam 1

); w konkluzyach jednak z r. 1524 czy-

tamy, e i taki, który adnego stopnia nie osign w in-

nym fakultecie, móg studyowa teologi i osiga teolo-

giczne stopnie. W tych samych konkluzyach powiedziano

dalej, e wród doktorandów kanonistycznych mcg by
tacy, którzy nie s magistrami artium. Co do medycyny
uchwalono w r. 1433 i 1525 2

), e nikt nie ma by przy-

puszczonym do promocyi medycznej, jeeliby nie by
mistrzem filozofii. Ale i na tym wydziale dopuszczano

wyjtki 3
).

Mówimy o wyjtkach, bo niewtpliwie najczciej

si dziao, e scholar wstpujcy na wysze fakultety przy-

nosi ze sob stopnie wydziau artystów. Scholarów takich

byo z natury rzeczy mniej, ni na wydziale artystów.

W sprawozdaniu fakultetu jurystów w Lipsku wystoso-

wanem do ksicia w samym pocztku szesnastego wieku

czytamy, e frekwencya artystów jest najwiksz; oni

waciwie wytwarzaj i stanowi uniwersytet. Fakultet

prawników nie liczy nigdy ponad stu czonków, prze-

wanie pozostawa duo pod t liczb. Teologowie mieli,

jak tam powiedziano, rzadko wicej nad szeciu lub sie-

dmiu scholarów, medycy czterech lub szeciu 4
). Takie sto-

sunki liczb panoway na wszystkich uniwersytetach.

*) Archiwum do dziejów lit. (1878) T. I, 74
2

) Conclusiones 1525/6.
:i

) Wyranie moliwo wyjtków i dyspensy uchwalono w r.

1536 (zob. Conclusiones) powoywujc si przy tern na praktyk
wyszych fakultetów.

4
) Paulsen, Hist. Zeitschr. ¥o, 304
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Zaczniemy od najmniej licznego fakultetu me-
dycznego. Promocye w tym wydziale, jak wogóle na
wyszych wydziaach, byy rzadkie, czsto kilka lat ubiego
bez adnego egzaminu. Scholar medyczny w Krakowie
mia wedug statutu z r. 1433 przez pi lat studyowa
i sucha wykadów, a to piciolecie i póniej uchodzio

za norm. W tym czasie mia si obezna z naukami Avi-

cenny, Galena, Hipokratesa, Razesa, którzy uchodzili za

kanoniczne na tern polu powagi. W pierwszych dwóch
latach wedug konkluzyi z roku 1525 sucha cigle »le-

ctiones essentiales lectorum ordinariorum«. Prócz tego po-

winien dwa razy dysputowa w tym czasie — sustentet

conclusiones seu respondeat —- z magistrami swego wy-
dziau. Dysputacye wic i tu wystpuj, cho daleko mniej-

szy na nie kadziono nacisk, ni w wydziale artystów,

a uchwaa krótko potem zapada pozostawia ich urz-
dzanie dowolnoci czy dobrej woli wykadajcych. Nad
to ma pocztkujcy scholar w czasach kanikuy i postu

sucha wykadów bakaarzy medycyny.

Nastpnie wolno mu si zgosi do dziekana, z prob
o przypuszczenie do egzaminu na bakaarza i zwoanie
doktorów medycznych w tym celu. Po odbyciu egza-

minu ma kandydat zoy cztery floreny dla tyche do

ktorów w nagrod za ich zachody, jednego florena

dla skarbu uniwersytetu, bedelom ma zapaci dwana-

cie groszy.

Na bakaarzu medycyny ci rozmaite obo-

wizki; powinien on wykada i uczy drugich, wolno mu
przytem ju pod pewnymi warunkami praktykowa, a wre-

szcie powinien si sam uczy w dalszym cigu i konty-

nuowa swe studya. Wykady te bakaarzy miay si od-

bywa dwa razy do roku, w dniach kanikuy i w czasach

postu; objaniali w nich ksigi atwiejsze, tak jak baka-

arze — kursorzy u teologów. Prócz tego dozwolon im bya
pewna praktyka. Praktyka ta bya rozmait i rozmaitymi

Hist. Uniw. T. II. 25
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okrelon warunkami. W Montpellier a na mod Mont-

pellier i w Kolonii ograniczono j w taki sposób, aby wpra-

wdzie zapewni modym lekarzom pole dowiadczalne,

ale zarazem zabezpieczy siebie i wspóobywateli przed

niedowiadczeniem modzików; by na to prosty sposób

puszczenia ich na dalsze okolice. W Kolonii pozwala im

statut praktykowa tylko poza miastem w odlegoci sze-

ciomilowej. Trudno zaprawd o radykalniejszy rodek
ostronoci i dosadniejsze stwierdzenie miosierdzia ... dla

siebie. W Wiedniu, Lipsku i innych uniwersytetach -
dano natomiast od bakaarza, aby przez rok lub dwa lata

towarzyszy do chorych doktorowi i w praktyce go wspo-

maga l
). Podobne zarzdzenia istnie musiay w Krakowie.

Bakaarzom nie wolno byo samodzielnie praktykowa,

a statut z r. 1511 (Conclusiones) za rektoratu Adama de

Bochyn wydany ograniczy ich samowol. Konkluzye z r.

1525 powoywujc si na »statutum antiquum« zarzdzaj

znowu, »e scholarze i bakaarze medycyny dla wprawy
w praktyce maj ze swymi mistrzami chorych odwiedza,

a posani przez mistrzów swych mog lekarstwa i rady

udziela«. W r. 1513 rozgrywa si przed sdem rektor-

skim proces midzy doktorem medycyny Janem z Ostrze-

szowa a bakaarzem tego przedmiotu Mikoajem z Tu-

liszkowa. Chodzio midzy innemi o kótnie i injurye so-

wne. Bakaarz nazwa magistra osem w Italii wyhodo-

wanym. Musia tedy to odwoa, a przy tern zabroniono

mu praktyki, na któr ju si puszcza 2
). W maju nast-

pnego roku przyszo do ponownej rozprawy przed rekto-

rem. Mikoaj z Tuliszkowa bowiem nie dbajc o wyrok po-

przedni praktykowa i wiczy si nadal w leczeniu. Jan

z Ostrzeszowa pozwa go wic znowu o naduycia, a po-

zwany broni si tern, e tylko najbliszym swym i przy-

jacioom suy rad i lekarsk pomoc 3
). 17-go lipca roku

1

)
Kaufmann. Geschichte der cleutschen Univ. II, 296.

2
)
Conclusiones a. 1513.

3
)
Acta Rect. n. 2275. Por. 2297.
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1514 przyszo wreszcie do uregulowania tej sprawy. Wy-
rok jest ciekawy dla panujcych w tej mierze stosunków.

Uniwersytet cay na zebraniu ogólnem cofn dawniejsz

suspensy praktyki wymierzon na Mikoaja z Tuliszkowa

i majc wzgld na »ma liczb medyków w uniwersy-

tecie krakowskim «, pozwoli bakaarzowi medycyny pra-

ktykowa »in casibus minoribus", w takich mniej cikich
wypadkach, na któreby wiedza bakaarza wystarczaa. Miko-

aja z Tuliszkowa napomniano jednak przytem, aby zawsze

mia wzgld na jednego doktora medycyny, a przede-

wszystkiem na Jana de Smygel, który by wtedy dzie-

kanem wydziau. Sowa »habeat respectum« równaj si
zapewne poleceniu, aby w swej praktyce radzi si swego

przeoonego x
).

Bakaarz wic medycyny mia róne zajcia i obo-

wizki. Bo oprócz wykadów podczas kanikuy i postu,

miewa on zapewne niekiedy lekcye i w innym czasie,

przeznaczonym dla lekcyi magistrów; lekarzy ukoczonych
byo bowiem mao, a czsto brak zupeny 2

).

Jeeli za bakaarz zamierza o wysze ubiega si
stopnie, to musia on oczywicie prócz tego oddawa si

pilnie nauce, a wic sucha w dalszym cigu wykadów,
prócz tego cztery odby dysputacye. Tak przebywszy na-

stpne dwulecie móg si zgosi do wyszego egza-

minu. Dziekan i magistrowie mieli w tym celu na wst-
pnem zebraniu zbada jego warunki, przeszo i prowa-

dzenie. Potem wedug statutów z r. 1433 dziekan z innym

doktorem fakultetu przedstawia go kanclerzowi 3
); wedug

konkluzyi z r. 1525 udawa si bakaarz z wybranym przez

siebie promotorem do wicekanclerza z prob o » otwarcie

) Conclus. univ. 1514.

2
)
Kaufmann, Geschichte der deutschen Univ. II, 295 mówi:

In der medicinischen Fakultat tritt das Recht der Baccalare Vorle-

sungen zu halten und die entsprechende Pflicht starker hervor, ais

bei den Juristen.
3
)
Rocznik Wydziau lek. I, 58.

25 *
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egzaminu« i o nadanie licencyi w razie pomylnego
wyniku. Po dopuszczeniu do egzaminu skada kan-

dydat dwa floreny dla wicekanclerza i po dwa floreny

dla kadego z egzaminatorów, prócz tego mia zgotowa
refekcy dla tyche samych i zakupi w tym celu jeden

funt konfekcyi i baryk najlepszej mamazyi. Licencya-

tur otrzyma on na uroczystym akcie w uniwersytecie

w obecnoci zebranych magistrów uniwersytetu. A w razie,

gdyby si ubiega o tytu doktora, poprosi rektora, aby mu
wyznaczy dzie w auli na ten akt uroczysty. Tam si

odbdzie dysputacya i mowa pochwalna na cze sztuki

lekarskiej i wydziau wobec sproszonych magistrów wszyst-

kich fakultetów. Rozdzieli tu doktorand rkawice midzy
mistrzów, da trzy floreny dla skarbu uniwersytetu, jedn
grzywn dla bedelów. Po otrzymaniu insygniów doktor-

skich uczstuje wreszcie refekcy cay uniwersytet.

Uchway te wyprzedziy bezporednio pierwsz pro-

mocy na doktorów medycyny w uniwersytecie

Jagielloskim. Dotychczas wychodzili z krakowskiego uni-

wersytetu tylko bakaarze, lub co najwyej licencyaci.

Najwyszego stopnia nikt nie otrzyma, bo wydzia by
marny i nieliczny, a nikt si nie zgasza o to naj-

wysze odznaczenie. Akt ten pierwszy odby si nader

uroczycie, ostatniego lutego r. 1527 za rektoratu medyka

ukasza Noskowskiego. Kandydatów byo trzech: Adam
z Brzezia, Mikoaj Sokolnicki i Szymon z Szamotu. Wielkie

lektoryum górne, zwane aul w Collegium maius, przy-

brano ozdobnie makatami, które poyczano na takie uro-

czystoci; zaproszono na magistrów uniwersytetu i raj-

ców miejskich. Zaczo si od dysputy midzy promotorem

i kandydatami, poczem promotor wypowiedzia mow po-

chwaln na medycyn i filozofi i zaprosi doktorandów

na katedr dla wrczenia im insygniów. Nastpia przy-

siga, któr modzi doktorzy powtarzali za bedelem. Po

ofiarowaniu promotorowi podarunków, wypowiedzia w ich

imieniu Sokolnicki mow dzikczynn, poczem wszyscy
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uczestnicy udali si do kocioa w. Anny na odpiewanie

hymnu ambrozyaskiego. Odprowadzono wreszcie dokto-

rów uroczycie do ich mieszka ; refekcyi na kocu ani

rozdawania rkawic nie byo, bo ze wzgldu na niezwy-

ko i nowo tej uroczystoci darowano kandydatom te

zobowizania 1
).

O stopniach i przebiegu studyów w fakultecie
jurystów mniej wiemy, bo prócz wzmianek rozrzuco-

nych wród konkluzyi mamy dopiero statuta tego wy-

dziau spisane w r. 1719, które powoywuj si wprawdzie

czsto na »dawne zwyczaje i uchway«, lecz zawsze nie

s ródem, na któremby si stanowczo oprze mona,
a prócz tego duo zawieraj ogólników. Studyum prawa

trwao duej ni medyczne, w Erfurcie lat osiem, w Wie-

dniu siedem. Po trzechletnich zwykle naukach zgasza
si scholar do bakalaryatu. Zaczynao si od egzaminu

wstpnego, zw. tentamen, zbadania, czy kandydat dopeni
wszelkich warunków danych ; nastpowa egzamin, a ra-

czej wykad kandydata dotyczcy kilku tytuów prawa

mu przedoonych; ma on je objani memoriter et ma-

gistraliter 2
), odpowiedzie na pytania i argumenta egza-

minatorów. Odbywszy ten egzamin powinien on nastpnie

wedug uchway z r. 1524 3
) na swoj determinacy, t. j.

promocy uroczyst na bakaarza zaprosi rektora i wszy-

stkich doktorów i bakaarzy prawa kanonicznego i po

akcie uroczystym zgotowa dla nich w stuba communis

kollegium kanonistów skromn lecz przyzwoit przeksk
(honestam et moderatam collationem) zoon z cukrów

i innych przysmaków, od czego jednak spat czterech

florenów wolno mu si wykupi 4
).

') Cay opis wedug Conclusiones z r. 1527.

2
)
Por. Statuta facultatis iuridicae w Czasopimie powiconem

prawu (1864) U, XXIX.
3
)
Conclusiones.

*) Bakaarze u dekretystów podobnie jak u teologów wielk
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Ubiegajcy si o licencyatur i doktorat ma »wedug
dawnego zwyczaju w tym wydziale zachowanego « opaci
35 zotych wgierskich, które si rozdziel na wicekan-

clerza, promotora, dziekana i egzaminatorów 1
). Licency

nadawa wicekanclerz, jak w innych fakultetach; zazna-

czono tu jednak, e moe dawa licency procancellarius

wydziau prawniczego, »którego dawniej wydzia ten po-

siada 2
)«. Przedtem jeszcze miay miejsce t. z. vesperiae,

czyli dysputacya publiczna wieczorna 3
). Otrzymawszy li-

cencyatur móg si kandydat ubiega o insygnia doktor-

skie. Na akt ten zaprasza rektor magistrów i bakaarzy

wszystkich fakultetów, którzy kandydata prowadzili proce-

syonalnie do kocioa Wszystkich witych lub kollegium

kanonistów, bo w jednem lub drugiem miejscu odbyway
si te promocye. Tutaj po rónych przemowach wstpo-
wa wreszcie kandydat na katedr i tam wrczano mu
insygnia nowej godnoci.

Daleko lepiej znamy zwyczaje i warunki przy na-

dawaniu stopni w teologicznym wydziale wskutek

tego, e statuta z r. 1521 zachoway si nam w caoci 4
)-

Przebycie caej ich skali byo tu rzdkiem zawsze zjawi-

skiem, bo i droga bya dug i osignicie najwyszego

odgrywali rol; oni speniali przewanie nauczycielskie zadania uni-

wersytetu. Por. Kaufmann, Die Geschichte der deutschen Univ.

I, 357.

1

)
Czasopismo etc. p. XXX.

2
)
Wzmianka o tern w Statutach 1. c. XXX: baccalaureus . .

.

ad procancellarium universitatis, si facultas iuridica suum seorsivum

procancellarium non habeat, sicut antea habebat . . . remittatur.

A wic i w Krakowie mianowa niegdy kanclerz osobnych wice-

kanclerzy dla prawników i moe dla wszystkich fakultetów. W Hei-

delbergu po chwiejnej praktyce pierwotnej mianuje kanclerz w r.

1429 dziekanów czterech fakultetów wicekanclerzami i to si powoli

ustalio. Thorbecke, Geschichte der Univ. Heidelberg I, 66 (Anmer-

kungen). W Krakowie natomiast wczenie zapanowa zwyczaj mia-

nowania jednego wicekanclerza dla caego uniwersytetu.
3

)
Czasopismo etc. p. XXXIX.

4
)
Archiwum do dziejów literatury i owiaty I, 73 (ed. Szujski).
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stopnia zbyt drogiem. Mówilimy ju o etapach studyum

teologicznego; wypada nam teraz bliej szczegóom si

przyjrze. Nauki teologiczne trway dwanacie lat i duej;
w wieku wic dojrzaym stawa dopiero kandydat u celu

swoich de midzy 36-tym a 40-tym rokiem ycia 1
).

W Krakowie mamy przykady bardzo dugiego przecigu

tych studyów. Maciej z abiszyna zapisa si do uniwer-

sytetu krakowskiego w r. 1419, a w r. 1425 zosta magi-

strem filozofii; w r. 1427 zaczyna on si przykada do

teologii, której bakaarzem zostaje po siedmiu latach do-

piero w r. 1434, magisterstwo teologii osiga wreszcie dopiero

w r. 1446. Tak wic przez cae lat dwadziecia siedem

nauk si para w uniwersytecie, zanim doszed do osta-

tecznego celu swej pracy 2
). w. Jan Kanty przebywa lat

pitnacie na studyach teologicznych (1429— 1443) w cha-

rakterze scholara i docenta 3
). Benedykt z Komina, który

w r. 1525 zosta magistrem filozofii, promowowa na do-

ktora teologii dopiero w r. 1553. A chocia inni pewnie

prdzej dokonywali tej drogi, to zawsze bya ona uci-

liw i duo pochaniaa czasu. Statuta z r. 1521, uoone
przez prof. teologii Marcina z Olkusza i Michaa z Wro-

cawia okrelaj jej przystanki i przebieg.

Mody czowiek, przebywszy najczciej filozoficzne

studya zabiera si dopiero do teologicznej nauki, obe-

znawa si z ksigami Sentencyi Lombardusa, które byy
kanonem dogmatyki i sucha wykadów teologicznych

;

przed osigniciem bakalaryatu mia on przynajmniej dwa
lata pilnie pracowa. W rzeczywistoci jednak studyum

to wstpne trwao daleko duej. Niektóre uniwersytety

day szeciolecia, inne piciolecia przed ubieganiem si

o pierwszy stopie. Potem zgasza si scholar do którego

z magistrów, który go mia na niszego bakaarza —
x

) Por. Adolph Franz: Der Magister Nikolaus Magni de Jawor

(1898) p. 30.

-) Ks. Fijaek, Studya do dziejów uniw. krak. p. 164/5.

3
) Tene, Jakób z Paradya p. 46.
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kursora przedstawi, »praesentare ad cursum legendum«.

Ten uprasza, w razie przychylenia si do proby, dziekana,

aby zwoano w tym celu zebranie teologów. Na tern

zebraniu ponawia petent uroczycie sw prob, a kon-

gregacya orzekaa nastpnie, czy zasuy sobie na t go-

dno. Bez egzaminu wic, jedynie na podstawie zezna
magistra i opinii, której u mistrzów zaywa, dochodzi on

do stanowiska najniszego bakaarza-kursora.W przysidze,

któr musia zoy, zobowizywa si midzy innemi do

tego, e nie przyjmie tego stopnia w adnym innym uni-

wersytecie i e przez dwa lata w godzinach popoudnio-

wych wyoy po 80 rozdziaów wyznaczonych z pisma

witego i to nie obszernie, lecz kursorycznie, e dalej w ka-

dym roku bdzie raz »ordinarie« dysputowa i po za

tern jeszcze w innych razach, e wreszcie wszystkie obo-

wizki bdzie wykonywa sumiennie, a skaday si one

z lectiones, disputationes i sermones. Jako trzeci wic obo-

wizek kursora wystpuj tu kazania w jzyku aciskim;

te kazania pocztkujcych teologów byy zaprawianiem

do praktycznej dziaalnoci i pojawiaj si na wszystkich

uniwersytetach. Widzimy tedy, e z pierwszym stopniem

kursora spaday zaraz rozliczne obowizki na modego
teologa. Wicej ni w innych fakultetach, wystpuje tu

poczenie uczenia si i nauczania, co jest wogóle zna-

mieniem redniowiecznego uniwersytetu 1
). Przedewszyst-

kiem zakres nauki teologicznej by tak obszerny, e nie-

liczni magistrowie nie byliby go mogli opanowa, gdyby

wielka cz pracy nie spadaa na uczniów. »Receptus ad

cursum«, który nie mia waciwie jeszcze prawa uywania
tytuu bakaarza, musia jeszcze po trzy floreny zapaci

doktorom teologii, uniwersytetowi sze florenów, bedelom

po jednym florenie. A w krótkim czasie po tej recepcyi

mia on zacz swe wykady »facere principium«, co byo
zawsze aktem uroczystym, przy którym wobec zebrania

Thorbecke, Geschichte der Universitat Heidelberg 110.
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fakultetu i scholarów mody teolog- przemawia na ogólny

temat, z zadaniem jego waciwem w zwizku stojcy.

I przy tym akcie byy znów pewne opaty i pewne cz-
stowania, które statuta z r. 1524 dozwalay odkupywa
pienidzmi. Podczas trwania tych lekcyi kursorycznych

równoczenie przygotowywa si mody teolog do dalszych

stopni. Po zakoczeniu »kursu« wolno mu byo przez rok

jeszcze gotowa si do nastpnych obowizków. Potem
znów jeden z magistrów jako promotor przedstawia go na

stanowisko nauczyciela sentencyi, co si nazywao prae-

sentare ad legendas sententias. Taki sententiarius
w pierwszym roku objania dwie pierwsze ksigi sen-

tencyi ; w drugim roku zaczynajc wykad o trzeciej

i czwartej ksidze stawa si baccalaureus formatu s.

Rozpoczyna on wykad o kadej z tych ksig ogólnym

wykadem, zw. principium. I znowu pewne opaty i cz-

stowania towarzyszyy tym postpom w karyerze teolo-

gicznej. Po odbyciu sentencyi zostawiano bakaarzowi pó
roku wolnoci; lekcyi w tym czasie nie mia, musia jednak

bra udzia w dysputach i chodzi na wykady, a tak przy-

gotowywa si do przyjcia licencyi. I teraz nie byo egza-

minu; zebranie teologów znów rozstrzygao o jego kwa-

lifikacyi — idoneitas, i w razie przychylenia si zalecao

go kanclerzowi lub wicekanclerzowi. Nastpowa akt uro-

czysty, którym kanclerz nadawa teologowi licency —
licentiam incipiencli in theologia et magisterium in ea ca-

piendi et deinde omnes actus ad magisterium in theo-

logia pertinentes faciendi. Po tern czstowa licencyat zgro-

madzonych przez »refectio in zuccar et confectionibus«.

W r. 1524, kiedy wszelkie tego rodzaju wydatki usio-

wano zmniejszy, i pod tym wzgldem wydano przepisy,

które zmierzay do zredukowania kosztów. Pozostawa

jeszcze ostatni stopie, najwysza godno uniwersytetu,

magisterium czyli doktorat w teologii. Mówilimy ju
o tern, ile kosztów on za sob pociga i o tern, e wi-

kszo scholarów cofaa si przed tym wydatkiem; dlatego
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te wród teologów spotykamy tylu bakaarzy i licen-

cyatów, rzadziej za duo doktorów. Akt sam doktoratu,

jako najwyszy by bardzo uroczystym. W r. 1449 naby
uniwersytet awki potrzebne na obchód, pro gradu magi-

sterii in theologia, które nastpnie bedele uniwersytetu

do kocioa, na akt promocyi, za pewn opat wypoy-
czali 1

). W wili dnia uroczystego miay miejsce tak zwane

vesperiae. Magistrzy i bakaarze w uroczystych ubiorach

prowadzili t. z. vesperiandus na miejsce scholastycznego

turnieju. Przy pochodzie muzycy umieszczeni w oknie

jednego lectorium przygrywali na tubach. Naprzód ma-

gister kierujcy tym aktem — tenens vesperias — stawia

jak uaestio, przeciw której wystpowa jeden z baka-

arzy; potem jeden ze starszych magistrów porusza inn
uaestio i wyuszcza swe argumenta; z kolei przemawia

vesperiandus i ciera si z twierdzeniami magistra. Kiero-

wnik wesperyi koczy wreszcie akt cay zaleceniem kandy-

data. Nazajutrz odbywa si akt nastpny w t. z. auli, która

bya tym razem kocioem; tak zwanego aulaudus przypro-

wadzano tu znowu w uroczystym pochodzie. Kandydat ska-

da w tym dniu na klczkach przyrzeczenie, e sucha bdzie

wiernie Kocioa, e bdzie go broni i czci swych ma-

gistrów. Nastpowao dorczenie insygniów doktorskich.

Po tym akcie nowy doktor wstpowa na katedr, a ma-

gister kaza mu zacz doktorsk dziaalno : incipiatis

in nomine patris etc. Wykad sawicy pismo wite by
pierwszym jego wykadem, poczem znowu nastpowa
turniej scholastyczny midzy wieo kreowanym magi-

strem a jednym ze starszych bakaarzy. Po dyspucie ko-
cowej magistrów skada wreszcie nowy dygnitarz fakul-

tetu dziki za zaszczyt osignity. Rozdawano przytem

dary, postawy sukna i rkawice. Wreszcie intonowano

Te Deum, po którego odpiewaniu udawano si z muzyk
do kollegium na refectio i prandium zgotowane przez no-

*) Conclus. univ. 1449 (Nov.)
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wych magistrów. Taki by przebieg* promocyi teologów;

wyjtkowe okolicznoci uwietniay jeszcze akt, sam przez

si uroczysty. W r. 1553 na promocy trzech doktorów,

wród których by Benedykt z Komina, kaznodzieja ka-

tedralny, przyby król Zygmunt August w wasnej osobie,

zwiedzi kollegium, potem uda si do kocioa w. Anny
i sucha uwanie dysputacyi; nie odmówi nawet udziau

w uczcie, któr nastpnie wyprawi biskup krakowski,

Andrzej Zebrzydowski l
).

Mówilimy, e nie wielu dochodzio do tego szczytu

teologicznych studyów, a zarazem caej uniwersyteckiej

nauki. Wogóle sigano po ten laur przewanie bardzo

póno; wyglda on nieledwie jako odznaczenie zasuo-
nych profesorów. Wymagania wielkie pracy i kosztów

odstraszay od tego kroku. Dlatego te wiksza cz obo-

wizków nauczycielskich teologicznego zawodu spadaa

na baccalarii formati, lub na licencyatów. Pierwszym

moe, który w Krakowie doktorat teologiczny osign,
by Jan z Kluczborga na lsku, dugoletni póniej uni-

wersytetu nauczyciel 2
).

Prócz tych gracluati, których uniwersytet sam wy-

twarza, których sobie przygotowywa na nauczycieli, po-

jawiali si inni, odznaczeni stopniem na innych uniwer-

sytetach. Zgaszali si oni dosy czsto z prob o uznanie

ich tytuu, jak dziby powiedziano, o nostryfikacy. Za-

silao to uniwersytet nabytkami, szczególnie w tych wy-

dziaach, które miejscowymi ludmi sta ani osta si nie

mogy i potrzeboway dlatego napywu z zewntrz. I tak

medyczny fakultet, który dopiero w szesnastym wieku

w Krakowie pierwszych kreowa doktorów, istnia do-

1
)
Wisocki, Lib. diligentiarum 356. Zygmunt August odwiedzi

w roku 1553 pierwszy raz uniwersytet «clenodium praedecessorum

suorum». To jest znamienne dla epoki i pooenia uniwersytetu.
2
)
Por. Miaskowski. Beitrage zur Krakauer Theologengeschichte

9—11. (Paderborn 1899).
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td wycznie z pomoc ludzi, którzy swe tytuy z in-

nych przywieli uniwersytetów. Wród zgaszajcych si
o nostryfikacy byy jednak dwie kategorye; jedni chcieli

w Krakowie dziaa i naucza, dla drugich byo to aktem
bez doniosoci praktycznej, yczyli oni sobie tylko uznania

dla swego stopnia. Rozróniaj te kategorye konkluzye

uniwersytetu z r. 1490 i 1516. Ci drudzy nazwani tu ta-

kimi »qui ingenium suum ostentare et militiam volue-

rint et solum..loco gaudere«. Pierwszych pocigano do

pewnych opat; konkluzye z r. 1516 ka im skada 20

florenów na rzecz uniwersytetu; drudzy natomiast byli

od opat tych wolnymi. Zawsze jednak dano od ludzi

promowowanych na innym uniwersytecie pewnego egza-

minu; polega on na dyspucie z ludmi tego samego stopnia

i fachu na miejscu, a wic bakaarz musia dysputowa
z bakaarzami, magister chccy si »inkorporowa« w Kra-

kowie z magistrami miejscowymi. Ten egzamin okrelaj
ju statuta uniwersytetu z pocztku pitnastego wieku

*),

potem uchway z r. 1516 2
) cilej unormoway niektóre

jego szczegóy. Promowowany gdzieindziej — alibi pro-

motus — zgasza si wic do uniwersytetu, który na

swem ogólnem zebraniu rozwaa jego kwalifikacye,

a w razie przychylenia si do proby odsya go przed

fakultet, którego by doktorem (»remittere ad facultatem 3
)«).

Przed wydziaem nastpowaa duga dysputa z kandy-

datem, proszcym o recepcy. W r. 1485 n. p. dyskuto-

wao tak 30 magistrów z Michaem z Bystrzykowa, który

by magister artium promotionis Parisiensis 4
). Po odbyciu

tej próby przyznawano przybyszowi »locus« midzy ba-

kaarzami lub magistrami uniwersytetu, wpisywano go

na ich list. Jeeli wic dopeni wszystkich danych wa-

*) Muczkowski, Lib. Prom. XX.
2

)
Conclus univ. (1516).

3
)
Por. Conclus. univ. z r. 1479, 1490 (Marcus Sulcer), 1518

(Mikoaj z Wieliczki), lo36 (Waleryan Pernus).
4

)
Liber, dilig. p. 355.
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runków, móg on stad si nauczycielem uniwersytetu, zo-

sta actu regens.

Poniewa uniwersytety miay w promocyach gówne
niemal ródo dochodu, dlatego ograniczono te recepcye

pewnymi warunkami i uciliwociami. A niektóre pierw-

szorzdne uniwersytety, jak Pary i Bolonia, nie uzna-

wajc nawet równorzdnoci innych wszechnic w tym
kierunku, rzadko tylko potwierdzay stopnie gdzieindziej

nabyte.

Wfr



V.

Rozkad i porzdek nauki.

Rok uniwersytetu i jego polowy. — Wakacye. — Dni witeczne
i uroczyste. — Praca podczas wakacyi i wit tylko w czci ustaje. —
Wypeniaj je wykady drugorzdnych profesorów, wykady i dy-

sputy bakaarzy.

Rozkad dzienny nauki. — Rozmaite wykady wymagay wicej lub

mniej czasu. Dlatego zaczynano i koczono je w rónych terminach.

Wybór lekcyi w fakultecie artystów. — Metoda nauczania.

Przed kadym egzaminem musia scholar, ubie-

gajcy si o jakikolwiek stopie wykaza, e sucha obo-

wizkowych wykadów, chodzi na wiczenia (cum his

stetit in exercitiis), w których sokratycznym sposobem

komentowano pewne ksigi, i by wreszcie obecnym przy

pewnej liczbie dysput lub czynny nawet w nich bra udzia.

Lectio, exercitium, disputatio — oto trzy drogi, któremi

pyna nauka i spywaa na scholarów. Pewne funkcye

uniwersytetu ustaway w cigu roku na chwil, aby

ustpi miejsca innym, inne, jak np. dysputy trway przez

cay rok okrgy, tak e scholar pilny i gorliwy przez

cig dwunastu miesicy znajdowa poywienie duchowe
a prawie do przesycenia. W czasach, kiedy ksika bya
rzadk i nie bardzo przystpn, gos ywy z natury rze-
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czy daleko wiksz musia rol odgrywa w wychowaniu
i wyksztaceniu.

O rozkadzie roku w Krakowie mamy róne dory-

wcze wiadomoci, z których w przyblieniu moemy
utworzy obraz ogólny, ale nie zupenie jasny, bo zbocze
w yciu byo duo, a prócz tego najwicej wiadomoci
mamy tylko o wydziale filozofów, których do innych wy-

dziaów bez zastrzee odnie nie mona. Rok cay roz-

pada si na dwie poowy, duszy i waniejszy semestr zi-

mowy i krótszy letni. Dwa razy do roku miao wic miejsce

odnowienie studyum — innovatio studii, w zimie in cra-

stino s. Lucae, czyli 19 padziernika, a w lecie nazajutrz

po w. Marku, czyli 26 kwietnia. Krótkie przerwy nast-

poway na Boe Narodzenie i na Wielkanoc; prócz tego

dusze, waciwe wakacye przypaday na dies caniculares

t. j. na lipiec i pó sierpnia. Oczywicie data Wielkanocy

wpywaa na dugo zimowego pórocza. A wic zimowy
semestr trwa od padziernika do czwartej niedzieli postu

(Laetare) lub palmowej, letni od koca kwietnia do pa-

dziernika, z przerw wielkich wakacyi. We fakultecie

artystów mieli magistrzy po 15 sierpnia lub po w. Bar-

tomieju znowu lekcye podejmowa a do 29 wrzenia 1
).

Byy jednak obok tego przepisy, które przez pewien czas

byy przestrzegane, aby zimowy semestr koczy z po-

cztkiem postu, letni z 14-stym wrzenia 2
). W takim

razie potem nastpoway znowu wakacye a do rozpo-

czcia zimowego pórocza z dniem 19-go padziernika 3
).

Te wakacye przeznaczone byy wedug wyraenia doku-

mentów »dla pokrzepienia si i przygotowania lekcyi na

nastpny semestr czyli commutatio«. Waciwie poza tern

x
) Liber Prom. p. LXIV.

2
)
Ibidem p. LXVII i CLVI.

3
)
Archiwum dla owiaty II. 398: vacationes, quae commu-

niter absolvuntur, videlicet diebus canicularibus, a uattuor tempo-

ribus s. Crucis (14 wrzesie) ad Festum s. Lucae (18 padziernik)

et a Dominica Laetare vel palmarum ad festum s. Marci (25 kwie).
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powinni byli magistrowie wykada regularnie i sumiennie.

Ale przerwy byy prócz tego liczne; bo oprócz wit zwy-

kych kocielnych, których byo duo, byo jeszcze sporo festi-

vitates, w których wykady lub dysputacye wypaday, które

wicono w caoci lub poowie. Rozmaite wydziay miay tu

róne statuta i obyczaje 1
). Liczba wic dni do pracy prze-

znaczonych topniaa wskutek tego znacznie, co chwil

dzie non legibilis przerywa tok nauki i zada uniwer-

syteckich. W Toulouse obchodzono takich dni, w których

wykady zawieszano, a 93, a do wit przybyway jeszcze

wigilie i dni powitne czyli crastina, czasem oktawy,

w których take naleao w pewnej mierze witowa 2
).

Te przepisy jednak dotyczyy przewanie tylko gównych
wykadów, których przedmiotem byy ksigi obowizkowe
(libri ordinarii, formales) przepisane dla scholarów, ubie-

gajcych si o stopnie. Jakby dla wynagrodzenia za wielkie

przerwy, wypenienia czasu scholara i dopenienia nauki

wolno byo tym, którzy wykadali przedmioty nieobowiz-

kowe, mniej wane, odbywa wykady w dniach non legi-

biles, nawet podczas wakacyi, tak e scholarowi gorli-

wemu mimo licznych wit nie zbrako zajcia i nauki.

Bakaarze artystów wykadali w pocie i w dniach cani-

culares i wtedy odbywali dysputy, zwyczajne jednak dy-

sputy urzdzali w niedziele. Oczywicie nie miao to prze-

szkadza naboestwu ; ale z reszt byo tern usprawie-

dliwionem, e, jak statut wiedeski z r. 1389 si wyraa 3
),

korzystniejszem jest, »aby nasi scholarze i bakaarze nawet

w dni witeczne odwiedzali szkoy, a nie karczmy i wal-

czyli jzykiem, a nie szabl«. Nadzwyczajne wykady, t. j.

takie, które nie dotyczyy ksig obowizkowych (ordinarii),

które objaniano bardziej dorywczo czyli kursorycznie,

J

) Dla fakultetu artystów mamy spis tych dni — de festivi-

tatibus per facultatem celebrandis — w Liber Prom. XXI.
2
)
Kammel w Schmid, Geschichte der Erziehung II, 429.

3
)
Kaufmann, die Geschichte d. deutschen Universitaten II, 264.
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mogy si take odbywa w wita i podczas wakacyL

Jakie byy obowizki podrzdnych profesorów, wykada-
jcych mniejszej wagi przedmioty, o tern moemy nabra
wyobraenia z postanowie co do dekretysty, który mia
objania czwart ksig dekretaów. W konkluzyach

z r. 1464 powiedziano, e ma on naucza w soboty wi-

gilijne (sabbatis vigiliarum), w wita i w czasie kanikuy.

Kiedy w kocu wieku fundowano dla tego dekretysty

kollegiatur x
), zobowizano go, aby wykada w dni so-

botnie i w innych dniach, w których nova iura bywaj
wykadane, t. j. w uroczyste dnie kollegium prawnego

i w czasie wakacyi, które przypadaj po witach Boego
Narodzenia a do Trzech Króli, po niedzieli Conductus

Paschae czyli przewodniej do dnia w. Jerzego czyli 24-go

kwietnia, od w. Michaa czyli 29 wrzenia do w. Gal-

lusa czyli 16-go padziernika. Kiedy za ten nowy kolle-

giat otrzyma pene wyposaenie, z którego w pocztku

tylko w czstce bdzie korzysta, natenczas prócz w dniach

wymienionych ma jeszcze wykada w niedziele i dnie

witeczne, z wyjtkiem gównych i najwikszych wit
ruchomych, wit Matki Boskiej i Jana Chrzciciela.

Umylnie przytoczylimy te uchway, bo one daj
ogólne wyobraenie o obowizkach cicych na tych

drugorzdnych mistrzach uniwersytetu, a zarazem rzucaj

wiato na cigo pracy w redniowiecznej wszechnicy,

w której liczne wita zwalniay od pracy gównych ma-

gistrów, lecz zwalay j równoczenie na barki profesorów,

zajmujcych nisze w uniwersytecie stanowiska. Wreszcie,

jeeli w uniwersytecie zbrako scholarowi zajcia, znaj-

dowa on je móg w mieszkaniach profesorów lub bur-

sach; w tych ostatnich mianowicie dosy czsto odbyway
si wykady, zwaszcza od czasu, kiedy pierwotny ustrój

si rozluni i powszechnie dosy wyamywa si zaczto

z regu, przez uniwersytet ustanowionych. Prócz tego za-

a
) Porów. Cod. univ. III, 180 i Conclus. univ. 1491.

Hist. Uniw. T. II. 26
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peniay mu czas liczne repetycye, a wreszcie dysputacye,

które nie ustaway nawet w czasie wakacyi i wiczyy
cigle mode umysy w dyalektyce i robieniu broni Ary-

stotelesa.

Prac zagajano wczenie. Wedug liber diligen-

tiarum artystów zaczynay si lekcye w zimie o godzinie

trzynastej lub czternastej i trway do dwudziestej drugiej.

Jeeli zachód soca zimowy, od którego liczono godziny,

ustanawiano na godzin pit, to godzina trzynasta przy-

padaby na godzin szóst rano, dwudziesta druga na

trzeci popoudniu. Troch nas dziwi moe to wczesne

rozpoczynanie pracy w zimie. Bo wiato byo drogie,

a okna zwykle zabite pótnem nie duo go z zewntrz
przepuszczay. Okna ze szka byy luxusem jeszcze w dru-

giej poowie szesnastego wieku. W r. 1463 zdobyto si

w Pradze na jedno okno szklanne w lectorium teologów

synnego kollegium Karola 1
). Zapewne wic wieczka po-

stawiona obok prelegenta miaa umoebnia te wczesne

wykady i wystarcza na cae audytoryum 2
). W lecie za-

czynay si wykady o 9-tej a trway do 20-stej. Jeeli

godziny liczono od ósmej wieczór, to lekcye zaczynano

o pitej, a trway one do czwartej po poudniu. Koo jede-

nastej w zimie spoywano prandium 3
), wieczerz zapewne

koo godziny pitej. Ranne godziny przeznaczone byy dla

najgówniejszych przedmiotów, niezbdnych do egzaminów,

t. z. libri ordinarii. W póniejszych godzinach, mianowicie

popoudniowych odbywano przewanie lekcye mniej wa-

1

)
A. D. 1463... comparatum est vitrum per facultatem artium

ad fenestram unam in lectorio theologorum collegii Caroli, ne imbres

et tempestates impediant magistros in legendo et disputando. Cf.

Mon. univ. Prag. I, 2, 81 i Rashdall, The universities of Europ
II, 2, 666.

2
)
Acta Rect. 933 z dnia 2 grudnia, skary si student, e go

kto napad summo mane et alias ant auroram ipso actore ad
lecciones suas audiendas in Collegium artistarum transeunte.

3
)
Liber dilig. p. 117.
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ne (extraordinariae), w których wykadano kursorycznie.

Ale i po prandium czytano niekiedy ksigi obowizkowe;
prócz tego w tych póniejszych godzinach urzdzali czsto

wiczenia ci mistrzowie, którzy do dwóch actus, t. j. do

lekcyi i exercitium byli zobowizani ).

Ktokolwiek czyta spisy wykadów w Liber diligen-

tiarum fakultetu artystów, gubi si w datach i tyche
dat niejednostajnoci, spostrzega od razu, ze terminy po-

cztków i koca wykadów chwiay si cigle. Byy dwa
pórocza, letnie i zimowe, o granicach dosy staych

ale w obrbie tych póroczy ju dlatego wykady zaczy-

nay si i koczyy bardzo rozmaicie, e róne przedmioty

wymagay wedug porzdków ówczesnych rónego prze-

cigu czasu, aby magister je móg wyoy i wyczerpa. Com-

putus np. mona byo wyjani przez miesic, drugcz Ale-

xandra przez sze tygodni, traktaty Piotra Hiszpana wyma-
gay wykadu trzechmiesicznego; metafizyka Arystotelesa

pochaniaa cae pórocze, tz. Fizyka i Etyka trzy kwartay

w roku. Istniay dlatego osobne przepisy, »jak dugo kada
ksiga ma by objanian a

)«. To wic ju byo przyczyn,

e jednostajnoci w trwaniu wykadów by nie mogo. Wy-
kady pórocza zimowego zaczynano z tego powodu rozmai-

cie; wemy dla przykadu pórocze zimowe z r. 1508/9. Nie-

którzy zaczli czyta normalnie, a principio innovationis,

tj. od dziewitnastego padziernika, inni za to rozpoczli

nauk w pocztku listopada, inni koo poowy grudnia,

a wreszcie byli tacy, którzy dopiero w drugiej poowie

stycznia wystpili z pierwszym wykadem 3
). Koczono

równie rozmaicie. Niektórzy czytali a do postu, inni

wród postu jeszcze wykadali; niektórzy po przerwie wiel

!) Liber Promot. LXII—LXIII. W póroczu zimowem 1514/15

czyta Martinus Garbarz, extraneus, o godzinie 24 czyli naszej pitej. —
Acta Rect. 2337.

2
)
Liber Prom. XIII.

3
)
Liber Dilig. 85/86.

26*
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kanocnej znowu podejmowali wykady, aby docign do

waciwego kresu pórocza zimowego w kocu kwietnia 1
).

Taka sama chwiejno panowaa w lecie. Koczono w po-

cztku lipca; niektórzy jednak po kanikule w poowie

sierpnia podejmowali znów wykady, inni wstrzymywali

si od tego. Czasami po kanikule rozpoczynano nowy,

krótki wykad 2
). Bo to byo czstym objawem, e w je-

dnem i tern samem póroczu wykadano z kolei dwa
róne przedmioty. Do niestaoci, wypywajcej z samego

przedmiotu wykadów, przychodzia wreszcie niestao
i niedbao magistrów, która dowolnie skracaa, przery-

waa lekcye. Dziekani pitnowali te negligencye; w lecie

r. 1505 dopisa n. p. dziekan przy wykadzie Wincentego

z Krakowa o Metafizyce: le skoczy przed 14 wrzenia,

w jednej godzinie upora si z trzema ksigami — mae
nivit, una hora tres libros expedivit 3

).

Co do wyboru lekcyi przez magistrów panoway
rozmaite przepisy w rozmaitych fakultetach. Uniwersytet

musia dba o to, aby lekcye gówne, dotyczce t. z. libri

ordinarii, przychodziy do skutku. Na wyszych fakultetach

byli stali przewanie profesorowie dla cile okrelonych

przedmiotów. Inaczej jednak byo na fakultecie artystów.

Tutaj panowaa opinia, e kady magister jest uzdol-

nionym do wykadu kadego przedmiotu z zakresu nauk

wyzwolonych, tu nie byo z maymi wyjtkami staych

katedr o cile okrelonem zadaniu. Dlatego przycho-

dzio tu przed kadem póroczem do podziau ksiek,

aby nie byo braków, a z drugiej strony kollizyi — ad

evitandam invidiam et rancorem. Los zazwyczaj o ksi-

gach rozstrzyga, które mistrzom przypaday w udziel.

Dwa razy rocznie, w dzie w. Grzegorza czyli 12 marca

*) Por. n. p. pórocze zimowe 1509/10, w Liber Dilig. p. 90.

2
)
Ibid. p. 88, 89, 99, 145.

3

)
Liber Dilig. 70.
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i w dzie w. Idziego, czyli 1 wrzenia schodzili si ma-
gistrzy artystów »pro recipiendis ordinariis *)«. W dal-

szym cigu rozbierano tu midzy siebie godziny i lektorya.

W Collegium maius byo ich siedem; oznaczano je i roz-

róniano nastpnemi nazwiskami: wielkie lectorium theo-

logorum, szczuplejsze lektorya Ptolomei, Maronis, Socratis,

Aristotelis, Platonis i prope valvam. — Lekcye wyszych
fakultetów róniy si prócz tego tern od studyów artystów,

e tam jeden i ten sam wykad trwa niekiedy dwa lub

trzy lata, u artystów koczy si przewanie w obrbie
jednego pórocza, a tylko niektóre dziewiciomiesiczne

lekcye sigay od semestru do semestru.

Wykad opiera si zawsze na ksidze, uznanej za

kanoniczn. Nauczyciel musia j rozdziaami czyta i obja-

nia, bka si po lesie komentarzy, które kadego miejsca

si uczepiy, i gin w tym lesie. To byo gównym nie-

dostatkiem redniowiecznej metody. Zamiast na fakta pa-

trze i fakta bada, przyglda si rzeczywistoci i przy-

rodzie, zagbiano si i zasklepiano w ksidze i literze,

a litera moga pozosta w takim razie martw i ksiga

ksig o siedmiu pieczciach. Books were put in the place

of things — powiedzia susznie o caej tej metodzie by-

stry autor angielski. Czste dysputy nie oywiy martwego

materyau, bo dysputa bya jakby tacem mierci tej myli-

która cigle bujaa po abstrakcyach i obokach, a o ziemi

uderzy i z niej zaczerpn siy nie chciaa na lot, któ-

ryby by wzlotem i postpem. Naduywanie mylenia —
superfluitas meditationis — byo znamieniem i brzemie-

niem tej nauki
;
póniejsze stulecia popady w inne prze-

sady, w niewstrzemiliwo czytania i pióra.

) Liber Prom. VI i CLVI.

-J—(JJ-J9—C-



VI.

Rektor i zarzd uniwersytetu.

Wybór rektora. — Uprawnienie czynne i bierne. — Obowizki re-

ktora. — Jego pomocnicy. — Bedele. — Rada przyboczna. — Ze-

brania profesorów i ich kompetencya.

Nad porzdkiem wykadów w ostatnim rzdzie mia
piecz sam rektor uniwersytetu, który, skoro mu donie-

siono o niedbaoci magistrów, kary wymierza i wkra-

cza w te niedostaki. By on przewodnikiem i gow caej

szkoy. »Rektor universitatis, mówi Putanowicz, któren

kieruje styrem tak biegu nauk, jako y wewntrzney Po-

licyi, rozciga sw wadz na wszystkie, omnium facul-

tatum osoby y na mód uczc si«. Dlatego tez uniwer-

sytetowi chodzi musiao o to, aby w godne i odpowiednie

rce skada ten urzd. Kiedy Kazimierz Wielki usta-

nowi, aby w jego uniwersytecie scholarze na mod uni-

wersytetu boloskiego wybierali rektora z poród siebie.

To jednak zniko w zreformowanym uniwersytecie Ja-

giey. Odtd wybierali rektora magistrzy i to z wasnego
grona. Nie znamy dokadnie sposobu, wedug którego

wybór si odbywa. W konkluzyach z roku 1515 mamy
tylko kilka ogólnych przepisów. Na sam akt mieli si

stawi »wszyscy doktorowie, magistrowie wszystkich fa-

kultetów, bakaarze i studenci w ubiorach witecznych..-
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i tak dugo czeka, a nowy rektor nie zostanie wybranym«.

Najwczeniejszy statut, który wybór okrela, mamy z r.

1607 z czasów rektoratu Sebastyana Krupki 1
). Brzmi on

jak nastpuje: Doktorzy i magistrzy wszystkich fakultetów

naówczas obecni wybiera maj z poród siebie czterech;

bakaarze wszystkich fakultetów naówczas obecni dwóch

ze swego grona. Ci maj wwbra nastpnie siedmiu

innych magistrów, a tych siedmiu w dalszym cigu
wyznaczy piciu doktorów lub magistrów, którzy bd
mie prawo wyboru rektora. Procedura ta jest wic bardzo

skomplikowana, podobnie jak w Erfurcie. W statucie Wa-
leszyskiego z r. 1724 znajdujemy postpowanie jeszcze

bardziej zawie; tu bowiem wystpuj take prawyborcy

ex nobilissima iuventute, czyli z paniczów. Scholarom wric
przyznano pewien wpyw na wybór, tak jak go mieli

w uniwersytetach woskich i w uniwersytecie Kazimierza

"Wielkiego 2
). Co do biernego prawa wyboru, to móg on

pa niewtpliwie tylko na magistra nalecego do uni-

wersytetu 3
); w pierwszych jednak latach uniwersytetu

o tyle dopuszczano pewne wyjtki, e doszo wtedy do

rektoratu kilku ludzi, którzy zalecali si swem przewo-

dniem stanowiskiem i yczliwoci dla nowej szkoy, lecz

nie naleeli do cechu magistrów nauczajcych, jak Sza-

franiec w r. 1404, Aleksander, ksi mazowiecki w roku

1422. To byy jednak wyjtkowe objawy; z reguy bowiem

wybierano czynnych magistrów i to rzadko bardzo takich,

którzy tylko mieli magisterium filozofii, najczciej za
takich, którzy prócz tego zdobyli ju stopie na którym

z wyszych fakultetów, przewanie doktorów dekretów,

bakaarzy lub licencyatówr teologii.

J
) Szujski w Archiwum do dziejów literatury II, 401.

2

)
Archiwum do dziejów lit. II, 370.

3
)
Od pocztku byo zapewne zasad to, co czytamy w sta-

tutach z roku 1724 (Archiwum do dziejów liter. II, 371): ne ullus in

rectorem eligatur, qui non sit actu laborans.
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»Ordynaryjnie, powiada Putanowicz, zwyk by
obierany Doktor lub Professor ex facultatibus superio-

ribus« 1
). Praktyk byo dosy czsto powtarzan, e czo-

wieka, który doszed co dopiero do doktoratu i mistrzow-

stwa w dekretach czy teologii, wybierano bezporednio

potem rektorem. I tak Jan Elgot piastuje rektorat w roku

1427, zostawszy krótko przedtem doktorem dekretów,

Tomasz Strzempiski osignwszy w roku 1431 doktorat

kanonistyczny, w roku 1432 przewodzi uniwersytetowi

;

nastpnie mistrzem teologii zostaje w pocztku roku 1443,

a w zimowem póroczu 1443/4 wybieraj go znów na re-

ktora 2
). O staej kolejnoci (turnus) midzy wydziaami

mowy by jeszcze nie mogo, juz z tego wzgldu, e me-

dycyna jako wydzia prawie nie istniaa, staa najczciej

osob i prac jednego czowieka, którego od czasu do

czasu zupenie zbrako. Konkluzye z roku 1515 daj
wreszcie, aby wybór pada na czowieka »qui continuam

habet residentiam«, który w Krakowie ma miejsce sta-

ego pobytu.

Wybór ten w pierwszych dziewitnastu latach po

rok 1400 odbywa si raz do roku; poczwszy jednak od

roku 1419 wybierano dwóch rektorów, jednego na pó-

rocze letnie w dzie w. Jerzego (24 kwietnia), drugiego

za w dzie w. Gallusa, dnia 16 padziernika. Ostatni

ten wybór by doniolejszy pod wzgldem powagi i do-

chodów, uchodzi za godno tustsz (pinguior), czyli

bardziej przynon. A podwójne te w kadym roku wy-

bory signy poza pierwszy podzia kraju; dopiero bowiem
od roku 1778 zaczto znów wybiera rektorów na prze-

cig caego roku.

Rektor mia bardzo duo obowizków, strzedz mia
rzdu uniwersytetu, majtku i porzdku w jego mu-

') Stan wewntrzny ... studii gener. Crac. (1774) § III.

2
) Por. ks. Fijaek, Studya do dziejów unw. krak. str. 161—163

i Jakób z Paradya 274.
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rach. Z biegiem czasu ulono mu brzemienia przez to, e
wybierano prokuratora dla majtku uniwersytetu 1

) i nota-

ryusza, któryby broni jego praw 2
). »Prokuratora uni-

versitatis ... urzd jest o wszystkich universitatis pra-

wnych interesach zawiadywa, czynsze windykowa y
o nie in quovis foro iure agere, z odebranych zaspokaja,

potrzebne w kollegiach reparacye obmyla, salaria pro-

fessorom i anniwersarze czy to z dóbr czy z czynszów

wypaca..., regestra, percepty i expensy porzdnie trzy-

ma 3
)«. I prokuratora i syndyka lub notaryusza wybie-

rano zwykle z grona profesorów.

Ale i tak pozostao rektorowi duo pracy. Bo uni-

wersytet redniowieczny skada si z rónych korporacyi,

które si dopenia i obok siebie istnie miay, a cieszyy

si pewn autonomi. Rektor tedy broni musia od nad-

uy tej autonomii, zaegnywa niesnaski w korporacyach

i midzy korporacyami, a jurysdykcya, o której poprzednio

mówilimy, pochaniaa duo czasu i przysparzaa mas
zajcia. Sugami rektora byli dwaj bedele wybrani przez

uniwersytet, a zwani Sapientiae. Maj by oni ludmi
dobrego stanu i nieposzlakowanymi, maj take posiada

pewne wyksztacenie -— bedelli viri bonae condicionis et

famae et aliuantum literati per universitatem eligantur

duo. Jeden z nich ma co dzie stawia si na usugi re-

ktora, drugi obchodzi wszystkie lektorya i kontrolowa

pilno profesorów, a o niedbaociach — negligentiae do-

nosi dziekanom w dnie sobotnie, potem za rejestra od-

powiednie dziekanów przedkada rektorowi 4
).

Do pomocy i rady suyli dalej rektorowi przede-

wszystkiem starsi wiekiem lub odznaczeni stanowiskiem

) Procurator generalis bonorum universitatis de biennio in

biennium debet eligi. Acta Rect. 2994.

2
)
Notaryusza chciano ju ustanowi w roku 1494, podjto t

myl w roku 1501 (Por. Conclusiones pod temi datami).

3
)
Putanowicz, 1. c. § IV.

4
)
Archiwum do dziejów literatury II, 391.
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czonkowie uniwersytetu. Syszymy, e rektor sdzi ze

swymi radcami, cum suis consiliariis *), których wybierano

z poród starszych profesorów, e wydaje wyroki de

dnorum coauditorum nostrorum iurisperitorum consilio 2
);

syszymy dalej, e zwoywa czasem na sesye dziekanów

fakultetu i swych konsyliarzy 3
). W r. 1422 mówi biskup

Jastrzbiec, e rektor z trzema dziekanami teologii, prawa

i artystów ma mie zarzd nad uniwersytetem — habeant

regimen et ordinationem omnimodam universitatis. Z dzie-

kanów i konsyliarzy wytwarza si tak powoli senat uni-

wersytecki. Takie consilium czy consistorium powstaje

take w innych uniwersytetach jako rada przyboczna re-

ktora i wydzia, który ma spenia niektóre funkcye za-

rzdu w imieniu i w zastpstwie caej masy magistrów
;

w Lipsku wystpuj consiliarii jako awnicy w sdach

i pomocnicy rektora przy exekucyi uchwa uniwersy-

teckich 4
).

Rektor zwoywa dalej zebrania pojedynczych fakul-

tetów, kiedy chodzi o tyche reformy, lub o sprawy urlo-

powe ; syszymy dalej niekiedy o sesyach, na które otrzy-

muj wezwanie magistrzy wyszych fakultetów, a z ar-

tystów tylko sam dziekan 5
). To s jednak rzadkie objawy;

gównym bowiem organem zarzdu byy pene zebrania

magistrów wszystkich wydziaów. Rektor zwoywa na

takie zebrania magistrów patnych, omnes doctores, de-

canos facultatum, promotos ad s. Florianum et collegiatos

;

inna formuka zapowiada convocatio decanorum omnium

1

)
Acta Rect. 101.

2
)
Ibidem 2056.

3
)
Conclus. univ. 1505, 12 Novembr.

4
) Kaufmann, Geschichte der deutschen Univ. II, 165. Póniej

Consilium to byo liczne (18 czonków i wicej). O jego skadzie por.

Archiwum do dziejów lit. II, 375.
5
)
Por. Conclus. univ. pod r. 1498.
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facultatum, magistrorum, doctorum omnium actu legentium

et laborantium de utroue collegio ; albo wreszcie syszymy
o zwoaniu omnes doctores et magistri dumtaxat salariati.

Te zebrania odbywaj si najczciej w kollegium króla

Wadysawa ; rzadziej w kollegium prawniczem, in stuba

communi domus Canonistarum. Jak sobie w Krakowie

radzono, aby przewaga artystów nie zaciya zbytecznie

nad przedstawicielami mniej licznych fakultetów nie

wiemy 1
); w innych uniwersytetach rozmaitymi rodkami

przewag t ograniczy usiowano. Kompetencya tych

konwokacyi generalnych bya bardzo szeroka i rónolita.

Pod przewodnictwem rektora zbierali si profesorowie

wszystkich wydziaów, aby radzi o ogólnym stanie uni-

wersytetu, zaatwia sprawy pojedynczych fakultetów

i osobistoci. Kwestye majtkowe uniwersytetu byway tu

omawiane, braki wydziaów i ich reformy wchodziy tu

pod obrady. Na niektóre stanowiska w uniwersytecie wy-

bierao ludzi ogólne to zebranie. Syszymy, e z wyboru

wszystkich profesorów wychodzi lector ordinarius in me-

dicinis, iuris canonici i lector ordinarius in theologia 2
);

poniewa medycyna czasem i to najczciej nie miaa od-

powiedniej reprezentacyi, sprawy jej bywaj na ogólnem

zebraniu rozbierane. Ingerencya jego w doborze i wy-

borze nauczycieli w prawniczym fakultecie co chwil si

zaznacza. Ogólne zebranie przedstawia kandydatów na

kanoni zamkow, na probostwo w Luborzycy, prebend
w. Magdaleny. Skad kollegium prawników zalea wic
od jego postanowie ; nawet rozkad mieszka w tern

kollegium przychodzi czsto pod te obrady. Niektóre dalej

prebendy, inkorporowane do uniwersytetu, jak probostwo

x
) Por. Kaufmann, Geschichte der deutschen Univ. II, 162.

2
) Conclus. univ. 1475 i 1480. — Pod ostatni dat w celu wy-

boru ordinarius in theologia jest jednak nieco cianiejsze zebranie:

convocatio drum theologicae, canonicae et medicinae facultatum ac

decanorum earundem ... O artystach niema tu mowy.
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sw. Mikoaja, nadaj sesye caego uniwersytetu. Urlony
wreszcie czyli licentiae profesorów, jeeli miay trwa czasduszy, zaleay take od ich uchway. Widzimy wiec
ze zakres wadzy tych konwokacyi by obszernym ewkraczaa ona wielokrotnie w autonomi i dziedziny' po-
jedynczych fakultetów. * F

->-<Sg»-c.



VII.

Fakultety i kollegia.

Statuta uniwersytetu. — Stosunki we wydziale teologicznym. —
Artyci: maiores, minores, extranei. — Dziekan artystów i jego

obowizki.

Kollegium króla Wadysawa i jego mieszkacy. — Powoywania
do tego kollegium. — Ustrój domu i jego prepozyt. — Obowizki
prepozyta i majtek kollegialny. — Stó wspólny. — Scholarze w kolle-

gium. — Beneficya i ich osiganie. — Zasobno kollegium wikszego.

Collegium minus i jego organizacya. — Collegium prawników i Colle-

gium medicinae. —W tych dwóch kollegiach ustrój duo luniejszy.

ycie wewntrzne fakultetów nie jest nam dosy zna-

nem z powodu tego, e statuta ich w wielkiej czci za-

giny. Mamy pewn ilo statutów artystów z rozmaitych

czasów, statuta teologów z r. 1521; zachoway si take
pierwotne medyczne z r. 1433, prawnicze jednak doszy

nas dopiero w redakcyi osiemnastego wieku. Caa ta spu-

cizna jest fragmentaryczn, niema w niej cigu, w skutek

czego nie moemy pozna dokadnie rozwoju pojedynczych

wydziaów 1
); w pomoc nam jednak przychodz konkluzye

uniwersytetu i statuta kollegiów, j ak kollegium wikszego

*) O statutach uniwersytetu por. ogólne uwagi Szujskiego

w Archiwum do dziejów literatury II, 363.
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i mniejszego, bo przecie ycie tych kollegiów cile z y-
ciem wydziaów byo zwizanem.

Wydzia teologów mieci si w kollegium wik-
szem na ulicy w. Anny. Mówilimy ju kilkakrotnie o jego

skadzie. Statut Dobrocieskiego z roku 1603/4 wymienia

dziesiciu profesorów tego fakultetu, t. j. kanonika kate-

dralnego, omiu promoti do kapituy w. Floryana i t. z.

ordinarius. Starsi profesorowie, którzy ju osignli do-

ktorat, wykadali mao 1
); obowizki nauczycielskie ciyy

gównie na bakaarzach i licencyatach. Oni to speniali

gówne zadania tego wydziau, mieli jednak prócz tego

pewne zobowizania wobec wydziau artystów, z któ-

rego wyszli. Zobowizanymi byli mianowicie do lekcyi

i dysput filozoficznych; jeeli uniwersytet ich uwalnia od

lekcyi, to sta o to, aby przynajmniej uczszczali na actus

sabbatiyi, tj. na dysputy sobotnie magistrów. Ale ci modzi
teologowie wyzwalali si najczciej i z tego obowizku,

oddajc si zupenie teologii — in theologia dumtaxat

legentes 2
). Sarkano na to cigle, lecz tolerowano wyjtki,

koo roku 1561 3
) zwolniono teologów nawet od actus sab-

bativi, a w roku 1603 pozostawi ju uniwersytet stano-

wczo kanoników kollegiaty w. Floryana dla teologii —
relinuendo promotos ad S. Florianum pro laboribus in

facultate theol. Wykadów w wydziale teologicznym byo
mniej, jak u artystów, bo liczba nauczycieli i uczniów bya

:

) Por. o tern Kaufmann, Geschichte der deutschen Universi-

taten II, 334
2

)
Conclus. univ. 1523.

3
)
Acta Rect. a. 1561 : conclusum est peramplius magistros, bac-

calarios s. Theologiae, laborantes in legendo cursu et sententiis, li-

beros esse ab ingressu disputationum artisticarum diebus sabbativis...

Non enim conveniens est, ut apposita manu ad aratrum sacrae scri-

pturae retrocedat quis ad profanas professiones... Nec urget aliua

necessitas, cum sufficiant hi qui ad haec tenentur ex officiis suae

professionis. — Napomniano tu jednak teologów, ut disputationes

theologicae freuentius fierent.
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mniejsz. Ciemnym jest problem, gdzie si one odbyway.

W Collegium maius jest jedno, osobne, wiksze lectorium,

zwane lectorium theologorum. Przypuci wic si godzi,

e ono dla nich w pierwszym rzdzie byo przeznaczonem.

Tymczasem w naszym Liber diligentiarum od pierwszego

roku jego redakcyi, t. j. od roku 1487 zajte jest to lekto-

ryum w lecie i zimie przez wykady artystów. Czy wic
teologowie wykadali w swoich mieszkaniach, czy te
w jakiej szkole parafialnej ? S to pytania, na które dzi-

wnym sposobem nie znalelimy w aktach uniwersytetu

odpowiedzi. Do Liber diligentiarum artystów zabka si

w zimie roku 1488 wykad Jana ze Staniszewic o libri

Sententiarum. Zreszt o teologii w nim gucho i to jest

zupenie naturalnem. Statuta fakultetu z roku 1521 ) obja-

niaj nas przewanie tylko o sposobie osigania stopni

w teologii. Statut Dobrocieskiego z roku 1603/4 2
)
poucza

nas, e wedug »dawnych zwyczajów« w trzech godzinach

przedpoudniowych czyta naprzód ordinarius, potem do-

ktorzy, »którzy zwykli czyta kolejno«; tych doktorów

wród teologów byo stale dosy mao. W pocztkach sie-

demnastego wieku ponawiaa si nawet cigle obawa, aby

ich zupenie nie zbrako, »ne universitas sine theologiae

doctoribus remaneatcc, coby utrudnio lub uniemoebnio
niektóre funkcye wydziau 3

),
jak promocye i prezydyum

przy dysputach. Mieli oni czyta z kolei, pierwszy dnia

jednego, drugi w dniu nastpnym, potem trzeci i t. d.,

poczemby znowu kolej przysza na pierwszego, »quatenus

ualibet die una lectio magistrorum theologiae pro honore

universitatis et studii utilitate habeatur 4
)«. Wreszcie maj

czyta w rannych godzinach sententiarii na przemian (al-

ternatim). Tymczasem w czterech godzinach popou-

Archiwum do dziejów lit. I, 73.

Ibidem II, 396.

Synopsis Statut. univ. Nr. 15 p. 26. (Archiw. uniw.

Aren. univ. Nr. 265 p. 254.
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dniowych wykadaliby bakaarze wydziau. Pilnowa po-

rzdku tych lekcyi dziekan, który u teologów, jak wogóle

we wyszych fakultetach na rok by obieranym 1
); wszelkie

godziny opuszczone bez usprawiedliwienia odliczano po

tern za kar przy rozdziale kwartalnym czyli dismembratio

odu ; taryfa oznaczaa najwysze kary na teologów, naj-

nisze dla artystów. Wyraano tak w pienidzach cen,

któr do kadej prelekcyi przywizywano. Wydzia
w swoich powoaniach, awansach rzdzi si autonomicznie;

ordinarius'a jednak teologii wybierali wszyscy profesorowie

patni na sesyi caego uniwersytetu. Dopiero w drugiej

poowie szesnastego wieku odstpiono ten wybór na rzecz

kollegium wikszego.

Poniewa fakultet artystów wieloma wzami
z teologami jest zwizany, przeto zaraz do niego przecho-

dzimy. Przypominam, e do tego wydziau naleeli pra-

cownicy stali — continue in artibus laborantes — i tacy,

którzy ju poow pracy i myli byli we wyszych wydzia-

ach, mianowicie teologicznym, i raczej z nazwiska, jak z rze-

czy naleeli do fakultetu artystów. Fakultet ten najliczniej-

szy — amplissima facultas — zajmowa dwa domy czyli

kollegia; jedno dzieli z teologami, w drugiem mniejszem

przemieszkiwa niepodzielnie. Czonkowie jego dzielili si

na trzy kategorye; pierwsz stanowili kollegiaci wiksi,

do których naleao przedewszystkiem szeciu mistrzów

królewskich ; w spisach wykadów uniwersytetu Jagiello-

skiego wystpuj ci collegiati maiores najczciej w liczbie

dziewiciu lub dziesiciu, rzadziej dosigaj liczby jede-

nastu, a jeszcze rzadziej dwunastu. Poza królewskimi

mistrzami by midzy nimi kollegiat ufundowany przez

Szafraca na wsi Trtnowicach, prócz tego niektórzy ka-

nonicy w. Floryana. Z biegiem czasu wszed take do

skadu wikszych kollegiatów kollegiat Króla, przez Mie-

Archiwum do dziejów liter. II, 381.
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chówit lepiej uposaony. Kollegium mniejsze liczyo

w pocztku samym szesnastego wieku dwunastu czonków.

Poza tern stali magistri extranei, to jest tacy,

którzy wieo zoyli egzamin na magistra, lub z ob-

czyzny przybywszy postarali si o uznanie swych tytu-

ów i uczepili si uniwersytetu. Pozostawali oni z po-

cztku poza fakultetem, byli extranei extra facultatem.

Aby osign dopuszczenie do fakultetu, musia taki ma-

gister przez dwa lata sumiennie pracowa (biennium com-

plere), mie wykady, bra udzia w sobotnich dysputach

i dziesi razy dysputowa extraordinarie 1
). Po tern do-

piero otwierano mu dostp do wydziau (suscepit faculta-

tem artisticam).

Nad ca t rzesz, z trzech kategoryi zoon, mia
bezporedni wadz dziekan wydziau filozoficznego. On
musia przedewszystkiem doglda, aby kollegiaci kró-

lewscy i kanonicy w. Floryana dopeniali swych zobo-

wiza, tak zwanych duo actus, miewali regularnie wy-

kady i odprawiali wiczenia czyli exercitia, t. j. jasno

w drodze pyta i dyskusyi tómaczyli, co w Arystotelesie

zwile i mniej jasno zostao powiedzianem 2
). Dziekan

tedy mia czuwa nad integralnoci Arystotelesowskich

wykadów. Przychodzio mu to nieatwo, bo aplikujcy

si do wyszych fakultetów, mianowicie kanonicy w. Flo-

ryana chtnie si od zobowiza filozoficznych uchy-

lali
;
ju te w pierwszej poowie wieku ulono mistrzom

ciaru przez to, e niektóre exercitia uznano »pro duobus...

actibus«, tak, e magister, który je odbywa, ju nie po-

trzebowa mie osobnego wykadu, a mimo tego pozo-

stawa actu regens 3
). Tene sam dziekan pilnowa musia

porzdku w Collegium minus; baczy na to, aby kolle-

) Muczkowski, Lib. Prom. V.
2

)
Fusius ac apercius ea per uestiones ao disputaciones

recolentes que in philosopho coaccius et teccius tradita sunt. Lib.

Prom. LVIII.
3
)
Liber Prom. XXVII.

Hist. Uniw. T. II. 27
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giaci tamtejsi odbywali wykady im przepisane i speniali

wogóle swe obowizki sumiennie, a wreszcie przychodzio

mu czsto uciera si z burzliw rzesz modych extranei,

przeamywujcych czsto porzdek uwicony wiekami

i statutami uniwersytetu. Czuwa on dalej musia nad

regularnem odbywaniem si tak zwanych actus sabbativi,

czyli dysput sobotnich. Collegae maiores, minores i ex-

tranei podzieleni byli w tym celu na trzy oddziay i z kadej

kategoryi mistrzów trzecia cz co sobot miaa bra
udziaw tych dysputach (in ordine suo disputare ordinarie) 1

).

Dziekan by obowizanym wszelkie niedbaoci w tym

wzgldzie sumiennie zaznacza i rektorowi o nich donosi 2
)-

Dziekana w artystycznym wydziale wybierano dwa
razy do roku 3

). Móg nim zosta Collega maior, minor

albo nawet extraneus, jeeli nalea do fakultetu; dopiero

jednak po czwartym roku od osignicia magisterium

móg mody czonek fakultetu zaszczytu tego dostpi 4
),

Potrzeba tu byo szczegóowych przepisów, aby ten wybór

unormowa i przed burzliwymi zabezpieczy zabiegami.

Przy wielkiej liczbie magistrów uprawnionych, przy mo-
doci extraneów atwo do tego doj mogo. Wspomina
niepokoje ustawa z roku 1480, kiedy przeprowadzono

rozmaite reformy w fakultecie filozofów. Ustaw t za-

strzeono wiksze prawa wikszych kollegiatów i ogra-

niczono prawa extraneów. Ostatecznie wic mia by
turnus nastpny w piastowaniu dziekanatu: po urzdo-

waniu kolegi mniejszego mia by dziekanem kolega

wikszy, potem znów mniejszy, a nastpnie wikszy, dalej

') Nazywao si to actum visitare iuxta ordines tripartitos.

2
) Putanowicz, Stan wewntrzny i zewntrzny Studii... Crac.

§ XIII tak okrela obowizki dziekana: Rozporzdza akt}' dysput co

sobotnich y coniedzielnych na cale pórocze; na aktach sobotnich

magistrorum sam powinien by przytomny, on pierwszy argumen-

tuje ze czterech propozycyi filozoficznych wystawionych, wyluszcza

i uatwia trudnoci..., konotuje absentias profesorów od dysputy etc. etc

.

3
)
Liber Prom. III.

4
) Ibidem III. Por. te. XXXIII.
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extraneus x

), wreszcie collega maior. Na trzy dzieka-

naty wikszych kollegiatów miay wic w przecigu lat

trzech przypada dwa urzdowania mniejszych i jedno

extraneusa. W póroczach zimowych, przynoniejszych

w skutek egzaminu na magistrów (pinguiores) mieli by
dziekanami kollegiaci wiksi 2

). Dziekan pobiera za swoj
prac 20 florenów w lecie, dwadziecia sze w zimie

z kasy wspólnej wydziau 3
); póniej, w roku 1480 podnie-

siono wynagrodzenie do 30 florenów 4
).

Staym obowizkiem cicym na nim byo odby-

wanie wiczenia, czyli exercitium na Fizykach Arystotelesa.

Opaty std pynce zasilay wspólny skarb wydziau, a na-

stpnie przez dystrybucy dostaway si co pórocze do

rk pojedynczych wydziau profesorów 5
).

Z fakultetem artystów i teologów tysicznymi

wzami byo zwizane, rzecby mona spltane kolle-

gium króla Wadysawa, dom, w którym ci

magistrzy w przewanej liczbie mieszkali. To wanie
wytwarza powikania i zamt w instytucyach rednio-

wiecznych i organizacyi redniowiecznego uniwersytetu,

e rozliczne korporacye stoj obok siebie z pewn
autonomi,, e rozliczne spryny skadaj si na orga-

*) Poniewa extranei mieszkali po miecie, a przewanie byli

w biedzie, dlatego w r. 1485 (Lib. Prom. XLII) zastrzeono: Quilibet

extraneorum in decanum electus provideat sibi de loco mansionis

congruo statui et honesto, ubi ad eum sine despectu aut aliua displi-

centia magistri interim venire possint...
2

)
Ibidem XLI.

3
)
Ibidem XXXIV.

4
)
Ibidem XL.

5
)
Por. Liber Prom. XXXV: Fiscum facultatis augeri volumus

ex his cmas cmisue promovendus in artibus, iuxta formam ab an-

tiuo in statutis descriptam, pro exercitio phisicorum solvere ... te-

netur pecuniis. I przed bakalaryatem i przed magisterium musia
scholar to exercitium przeby i opaci. Por. te Ibidem CLVIII: De-

cani exercitia, ad quae in Phisicis ordinarie facienda ex antiua con-

suetudine obligatur.

27*
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nizm, zahaczaj o siebie i równorzdnie funkcyonuj.

Kollegium króla Wadysawa jest instytucy, która w uni-

wersytecie osobne tworzy ciao i wielk posiada autonomi,

a wskutek swego skadu wkracza w zakres pojedynczych

wydziaów, szczególnie teologicznego i artystycznego, a nie-

kiedy take prawniczego. Bo stworzonem ono zostao dla

mistrzów filozofii, którzy jednak maj si aplikowa do

wyszych fakultetów, maj zaprawia siebie, a nawet i dru-

gich do wyszych nauk wszechnicy. Dlatego te wadza
tego kollegium wpywa na porzdek nauki i pooenie
nauczajcych w innych wydziaach. Zebranie kollegiatów

tego kollegium daje np. w r. 1445 urlop Mikoajowi Ka-

sznicy, który by bakaarzem prawa kanonicznego 1
). Wsku-

tek póniejszego rozwoju rzeczy si tak uksztatoway, e
dom ten ostatecznie sta si mieszkaniem teologów i arty-

stów i nosi nazwisko od teologów lub artystów. A wic
mieszkali tu w czasach, które nas przedewszystkiem ob-

chodz, kanonik katedralny krakowski, wybrany z teologów

ordinarius theologiae i profesorowie-kanonicy w. Florya-

na, dalej kollegiat Trtnowicki, szeciu profesorów króle-

wskich i od pewnego czasu kollegiat astrologus, Marcina

Króla 2
). Mówilimy o tern, e przed wyczeniem kollegium

minus zamieszkali tu i uczepili si take mniejsi kollegiaci,

którzy gdzieindziej nie znaleli przytuku, ale tylko z aski,

»ex favore et gratia 3
)», poniewa to kollegium dla pro-

*) Conclus. Domus maioris 1M5.
2

)
Waciwie obaj astronomowie i Stobnera i Marcina Króla

nale do collegiati minores. Dlatego wedug postanowienia z roku

1-476 (Cod. Univ. Crac. III, 46) maj mieszka w Collegium minus.

W kodeksie Jag. 59 z 17-go wieku czytamy jednak o Collegium

maius: Astrologum unum alit. Nie umielibymy powiedzie, kiedy

ten rozdzia astronomów na dwa kollegia nastpi. Ale to zazna-

czamy, e w roku 1522, kiedy Miechowita wyposay na nowo kolle-

giatur Marcina Króla, zastrzeg on dalsz deliberacy, czy ta kolle-

giatura debeat transferri de minori Collegio ad maius. (Conclus. univ.).

3
) Conclus. Dom. Maioris 1449.
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moti t. j. kanoników w. Floryana i mistrzów królewskich

byo przeznaczonem.

Kollegia byy stowarzyszeniami magistrów, którzy

mieszkali w jednym domu, jedli z jednego stou, a oprócz

swych osobistych uposae mieli wspólne dochody, dla

caego kollegium przeznaczone. W Niemczech tego ro-

dzaju kollegia zakadano wycznie dla magistrów; po-

dobnie byo w Krakowie. Scholarze byli tu tylko w bardzo

drobnej liczbie dopuszczani, przewanie dla posugi ma-

gistrów. »Gmach ten w swych pocztkach szczupy, póniej

przez przykupienie trzech domów od ulicy w. Anny po-

wikszony, mia w sobie dawniej jedno wielkie górne le-

ktoryum dla teologów — tudzie sze dolnych dla filo-

zofów x
)«. W tym domu byy te mieszkania (commoda)

dla profesorów-kollegiatów.

Szerok autonomi tego kollegium zaznacza kon-

kluzya uniwersytetu z roku 1508, w której powiedziano,

e dom króla Wadysawa »by od pocztku wolnym
w swoich wyborach i powoywaniach, czy to z mniejszego

kollegium do wikszego, czy to co do przyjmowania t. z.

extranei do Collegium minus«. Temi powoywaniami
w pierwszym rzdzie zaj si nam wypada. Wedug po-

stanowienia z roku 1449 dobiera miano na czonków
wikszego kollegium ludzi » zdolnych i zasuonych, to

jest zaprawionych w nauce i dowiadczonych co do oby-

czajów 2
)«. W statutach kollegium z roku 1429 okrelono

sposób wyboru, zastrzegajc, e nie naley na to baczy,

czy nowy wybraniec jest indigena, czy te obcym, lecz

jedynie zasug jego mie na wzgldzie 3
). W póniejszych

statutach z osiemnastego wieku znajdujemy inny warunek

;

1

)
Muczkowski, Mieszkania i postpowania uczniów krakow.,

1842 str. 9.

2

)
Conclus. Domus Maioris 1449: Ad maius Collegium assu-

mantur magistri idonei et meriti, provecti videlicet in scientiis et

probati de moribus.
3
)
Archiwum do dziejów lit. I, 12.
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nikt nie ma by powoanym do Collegium maius, kto nie

zakosztowa teologicznego studyum, mianowicie jego po-

cztków, czyli t. z. cursus 1
). Prawdopodobnie ten nacisk

pooony na teologi siga dawniejszych czasów; odpo-

wiada on zupenie przeznaczeniu kollegium wikszego,

które miao by ogniskiem najwyszej tej nauki.

Przyjty do kollegium stawa si czonkiem nowej

korporacyi, podda si musia jej prawom i przewodnictwu

zarzdu. A kierownikiem by praepositus co pó roku wy-

bierany. On mia pod sob zarzd domu, czuwa mia
nad jego porzdkiem, nad spokojem w jego murach i po-

stpowaniem magistrów poza murami, którzy swem za-

chowaniem na ulicach nie powinni dawa najmniejszego

zgorszenia. Obowizkiem kadego byo godno domu
wszdzie przedstawia, t godno duchown a prawie

klasztorn, która znamionowa miaa kollegium i jego

ycie. Surowe przepisy o obcowaniu i rozmowach z ko-

bietami, o wychodzeniu na miasto, które tylko w okre-

lonych godzinach mogo mie miejsce, stanowiy pewne

zasady postpowania. Wykroczenia przeciw porzdkowi,

kótnie midzy kollegiatami i obrazy (verba pungitiva) karci

i kara przeoony w obrbie samego domu. Ten prae-

positus czuwa dalej nad majtkiem kollegialnym, coro-

cznie mia on wraz ze swymi konsyliarzami zwiedzi

wszelkie beneficia, z których pyny dochody profesorów,

podda ich stan dokadnemu badaniu 2
). Bo dom króla

Wadysawa mia osobny majtek i osobn administracy.

Majtkiem ziemskim Boszczyn 3
) administrowali collegiati

z kolei, lecz przekonano si niebawem, e takie dorywcze

i zmienne rzdy — alternatum regimen — rujnuje ma-

1

)
Archiwum do dziejów lit. II, 383.

2
)
Archiwum do dziejów lit. II, 380.

3
)
Dochody std pynce byy nagrod za udzia w dysputach

sobotnich. Por. Conclus. univ. r. 1522: in vim visitationis actuum.

Administracy prepozyta przedstawia dobrze Cod. 57 w Archivum

univ. : Regestrum maioris Collegii.
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jatek ; w roku 1441 wkroczy tez ju uniwersytet w to

gospodarstwo. Drugi majtek Trtnowice zapisany by dla

kollegiata i altarysty w. Bartomieja 1
); albo ten altarysta

nim administrowa, albo kollegium puszczao go w dzier-

aw. Inni kollegiaci mieli swoje zaopatrzenia w dziesi-

cinach, altaryach, kanoniach. Na wspólne wydatki suyy
pewne dochody z fundacyi lub zapisów: ale prócz tego

nowowstpujcy kollegiaci musieli opaca pewne wstpne
(introitalia). Przyjcie to odbywao si uroczycie ; nie

obywao si bez refekcyi, czyli czstowa i uczty. Te

wstpy zwane »iucundi ingressus« musiay niekiedy zbyt

rozkoszne przybiera rozmiary, skoro póniejsze statuta, jak

statut Dobrocieskiego z roku 1604 przeciwko nadmiernym

kosztom i zbytkowi si zwracaj 2
). Tygodniowo skadali

czonkowie kollegium pewn kwot na potrzeby stou

(ponere bursam) 3
), dalej cigano z nich raz w rok opat

na drzewo (lignaria), na opalenie wspólnej izby w kolle-

gium (stuba communis).

Statuta, spisane w roku 1429, pozwalaj nam wgl-
dn w ycie tego domu, ujte w cise karby i reguy,

prawie klasztorne. Prepozyt musia si troska o ycie,

pokarm i napój mieszkaców 4
), dba o ich stó i pi-

*) Dodaj tutaj wedug Putanowicza, Stan wewntrzny i ze-

wntrzny Studii generalis Crac. § 10, e po Szafracach kupi dla uni-

wersytetu Jan Isner drug cz Trtnowic. (Por. Cod. univ. Crac. I,

83). Putanowicz pisze: » Jedna poowa tej wsi od Jana kustosza krakow-

skiej katedry i Piotra podkomorzego krakow. Szafraców na altaryst

S. Bartholomei primi ministerii wyznaczonej darowana bya Collegio

Maiori, a drug poow kupi by M. Joannes Isnerus sacrae theol.

doctor et professor i na niej tak drug altary w kociele katedr.

fundowa«. Collegium wiksze wypacao odtd z dóbr Trtnowice

grzywien sze na potrzeby bursy ubogich Isnerowskiej.
2

) Archiwum do dziejów lit. II, 384.

s
) Por. Acta Rect. 557.

4
) W Conclusiones univ. 1441 czytamy: praepositus pro conso-

lacione dictorum collegiatorum unicuicme ipsorum singulis diebus

unam uartam cerevisiae gratuito det . .

.
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wnic, a ukróca wszelkie naduycia. Do pomocy suya
mu czelad, czyli familia domus, zoona z prokuratora,

czyli ekonoma, kucharki, tercyana i pincerna, czyli pod-

czaszego lub zarzdcy piwnicy.

O tym prepozycie domu i jego obowizkach powiada

Putanowicz, co nastpuje: »Ma (kollegium wielkie) swego

proboszcza pórocznego z dwoma konsyliarzami, przy któ-

rych jest regimen politicum internum, juxta Statuta Com-

munitatis i zawiadowanie o stole. Powinno jego jest

gdy potrzeba, skada Convocationes doktorów i profe-

sorów; resultata ex convocatione w ksig wpisywa,

czynsze windykowa i onemi podug woli fundatorów

szafowa, famili domow do posug bdc rzdzi, o re-

paracyach potrzebnych zawczasu prokuratora universitatis

obwieszcza, anniwersarze w czasy wyznaczone skada,

o stray i zamkniciu kollegium wiedzie, aby si profe-

sorowie lub ich sucy na miecie póno w nocy nie za-

bawiali, lub extra collegium nie nocowali, a w tern prze-

stpnych podug praw kara. A jako jest stróem praw,

przy nim jest prima instantia in delincfuentes professores

i servitores. Przy kocu za praepositurae daje rachunek de

perceptis et expensis, a takowe regestra Communitas apro-

buje«. Dobre to streszczenie powinnoci prepozyta, jeszcze

ze ycia wzite i zaczerpnite.

Jadano w kollegium wedug cile okrelonego po-

rzdku przy trzech stoach w spólnej jadalni, zwanej hy-

pocaustum commune. Przy stole czytano, aby zapobiedz

niepotrzebnej gadaninie (inutiles garrulationes); prócz tego

raz w miesicu mieli magistrowie z kolei wypowiada
przy stole krótkie kazania (collatio ad clerum), aby si

dusza przyywia przy ciele. Pokarm ten ciaa by pro-

stym. Kollegiaci maj stó wspólny dosy szczupy i or-

dynaryjny, jak powiada Putanowicz. Jadano duo ryb

;

mnogo postów przyczyniaa si do obostrzenia rygoru.

a
) Stan wewntrzny i zewntrzny studii generalis Crac. § X.
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Za napój suya woda i piwo. Fundacye na wspóln
kuchni podnosiy troch poziom codziennych posików^

;

znany nam magister Stanisaw Biel zoy n. p. pewn
kwot na jedenacie dorocznych, witecznych obiadów.

Bardzo to zrozumiaem ze strony czowieka, który

wedug wspóczesnego wiadectwa » lubi koleeskie ze-

brania, wesoo przystojn i swobodne uczty « — gau-

debat fratrum sodalicio, honesta laetitia ac hylaribus sym-

posiis 1
). Kiedy w pocztku szesnastego wieku 'weszo

w zwyczaj, e magistrowie w dzie swoich urodzin ra-

czyli swych kolegów, w skutek czego » ponoszono szwank

na duszach i na róne naraano si choroby«, prepozyt

ówczesny Micha z Olsny wystpi przeciw temu nadu-

yciu, cile okreli maximum wydatków, »aby odtd trzosy

mistrzów nie doznaway takich uszczerbków, a ciaa ich

w dobrem zdrowiu si choway 2
)«. Od niewiadomego

czasu nasta dalej zwyczaj ;!

), e przy stole wspólnym na

miejscu w. Jana Kantego ywiono ubogiego, pauperem

perpetuum, czsto kapana bez rodków, wybranego przez

czonków kollegium. Witano go przy wstpie sowami
Pauper venit, na co przewodniczcy przy uczcie odpo-

wiada, e Chrystus przybywa, Christus venit. Pikny ten

zwyczaj utrwala pami pobonego mistrza w murach

Jagielloskiej wszechnicy.

Mówilimy, e dom przeznaczonym by dla mistrzów;

przymnaao mu jednak mieszkaców to, e magistrowie

dawali tu schronienie pewnej liczbie scholarów, po czci,

aby mie ich do osobistej posugi, a po czci te, aby

bogatszym zapewni cig opiek, uboszym utrzymanie.

W roku 1446 i nastpnym przyszo do skarg na t mul-

tiplicatio servitorum vel scolarium ; wyranie niektórzy

magistrowie szafowali tern prawem przyjmowania stu-

) Archiv. univ. Cod. 69 p. 60.

2
)
Conclus. dom. mai. 1507.

3
)
Wspomniany ju w Cod. Jag. 3S59 (r. 1512)str. 37 jako anticjua

consuetudo.
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dentów zbyt obficie. Wskutek tego okrelono wtedy
cile warunki tego prawa. W konkluzyach z roku 1446 x

)

zamieszczono uchwa, aby »odtd kady magister tylko

jednego scholara dla swej osoby przygarnia i trzyma
w swej izbie, tak iby nie byo odtd wolno scholarom,

ka si i sypia po korytarzach, w stuba communis lub

w mieszkaniu prokuratora«. Na innem miejscu 2
) czytamy,

e w roku 1447 uchwalono, i odtd kady z mistrzów

tylko scholara przywizanego do jego osoby i suby
(unum scolarem proprium) moe umieszcza przy stole.

Jeeliby przyjmowa wicej scholarów, natenczas za ka-

dego ma uiszcza sze groszy w terminach suchodnio-

wych (pro secretalibus), z reszt o ich utrzymanie i wy-

ywienie sam ma si troszczy wedug rodków, które

posiada s
). Kollegiaci przyjmujcy modych ludzi na pensy

musieli wic opaca za nich pewn sum do kasy wspólnej

kollegium... ratione sui habitantis. W kocu pitnastego

wieku uiszcza tak Bernard z Nissy, a nastpnie Jan z Go-
gowa pewne kwoty »pro suo principe«, czyli za Jana Ga-

sztolda, w pocztku szesnastego wieku Stanisaw Biel za

Pawa Holszaskiego; Micha z Wrocawia przyjmowa
wicej uczniów i paci pro suis uattuor studentibus 4

).

Nowo powoany czonek kollegium wikszego dzier-

y tu beneficyum Trtnowickie lub stanowisko mi-

strza królewskiego. Potem posuwano si wedug starsze-

stwa, secundum ordinem et senium, na lepsze beneficya.

a
) Conclus. dom. mai.
2
)
Archiwum do dziejów liter. I, 16.

3
)
Przypuszczono tu w dalszym cigu moliwo, iby extraneus

lub alia persona zamieszkaa na pewien czas w kollegium, co si
zapewne rzadko zdarzao; oznaczono wysoko zapaty nalenej od

tego rodzaju mieszkaców. Por. jednak tame str. 13: De ingressu

extraneorum ad Collegium: statuimus quod nullus extraneus ad

Collegium et praecipue ad mensam admittatur. Por. o scholarach

take Conclus. dom. mai. z r. 1483.
4

)
Wedug notatki rkopim. Muczkowskiego.
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Wanym krokiem naprzód byo dostanie si do kapituy

w. Floryana. Byo w tej kapitule osiem stanowisk prze-

znaczonych dla profesorów, dziekania, kustodya, kantorya,

cztery dawne kanonie i pita utworzona przez Zbigniewa

Olenickiego w r. 1427. Z kanclerstw przydanych w roku

1401 kapitule w. Floryana miay powsta trzy nowe ka-

nonie i trzy nowe stanowiska w uniwersytecie ; ale ju
widzielimy, e ta fundacya nie przysza w zupenoci do

skutku, e w kadym razie osobne kollegiatury w uni-

wersytecie na dochodach kancelaryi oparte wczenie za-

niky. Dochody pynce z dziesicin owych trzech kan-

clerstw, poznaskiego, sieradzkiego i czyckiego rozdzie-

lali jednak i póniej czonkowie kollegium wikszego
midzy siebie i nadawali je pojedynczym magistrom. —
Rozdawa te wszystkie beneficya dom wikszy, providebat

de praebendis s. Floriani. Kto si o tak prebend po raz

pierwszy ubiega, zwraca si z prob odpowiedni do

kollegium 1

); kto ju by kanonikiem i osign chcia pra-

atur, optowa j bez adnej petycyi 2
). Oczywicie rozstrzy-

gao tu starszestwo, czyli ordo optionis secundum senium

vocationis ad domum. Ale co do tego starszestwa powsta-

way liczne alterkacye i spory; wtedy zebranie kollegiatów

musiao konflikta agodzi. Wielkie te trudnoci zacho-

dziy czsto przy obsadzeniu jednej z praatur, czyli kan-

toryi. Prebenda ta bya cum egressu, naraaa na utrat

stanowiska w kollegium na czas pewien i niewietnie

bya uposaon. Bo kantora, który by zarazem plebanem

olkuskim nie przypuszczano do dziaów przy repartycyi

wspólnych dochodów kapituy ; nie wszed on wedug
wyraenia Putanowicza »in coaeuationem proventuum

1

)
Conclus. dom mai. z r. 1507: Conclusum est, ut ille qui optat

primum canonicatum petat ei provideri per domum de tali cano-

nicatu.
2
)
Ibidem: si vero est iam actu canonicus et secpiitur eum ordo

praelaturam optandi..., simpliciter optabit talem praelaturam eum
contingentem sine aliua petitione.
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Capituli«, a koció w Olkuszu wmurowany, wspaniay,

mocno w murach nadwerony« na wielkie naraa go
nakady. Optowa wic kantoryi nie chciano, a jeeli kolle-

gium wyborem je przeznaczyo, czsto nie przyjmowano
tego wyboru L

). Dlatego dostawaa si ta prebenda czsto
starszemu z mistrzów królewskich 2

). Magister przyjmu-

jcy kantory zawarowywa sobie w takim razie wszelkie

prawa co do powrotu (regressus) do kollegium i co do

opcyi w razie wakansu innych beneficyów.

Kollegium wiksze byo wic szafarzem tych kanonii,

rozdawao posady u siebie i w Collegium minus, prócz tego

miao patronat nad probostwem w. Anny, na które wy-
znaczao proboszcza z grona swych czonków, nad pro-

bostwem w Zielonkach i innemi jeszcze beneficyami; roz-

dawao mianowicie pewne altarye, które byy zapomog
dla magistrów skromniej uposaonych. Te prawa, liczba

magistrów w niem zamieszkujcych, a wreszcie pewien
majtek kollegialny, którym przychodzono niekiedy uni-

wersytetowi i nawet królowi w pomoc, zapewnia domowi
artystów przewane znaczenie w organizmie caej Jagiel-

loskiej wszechnicy. Tak samo i gdzieindziej, n. p. w Hei-

delbergu fakultet artystów doszed do pewnego dobrobytu

i suy poyczkami pojedynczym osobom i instytucyom 3
).

Obszerna kaplica, o której obsug i ozdobno dbano 4
),

a wreszcie librarya, której budowa wt pocztkach szesna-

stego wieku wskutek nakadów i zabiegów Tomasza
z Obiedzina i Macieja z Miechowa znacznie postpia,

*) Por. Conclus. dom. mai. 1454: plurimi electi praefatum be-

neficium renuerunt. Por. tame pod r. 1506 i 1507.
2

)
Odbywa si to tak, e praepositus na zebraniu puszcza kanto-

ry na drog opcyi, tj. pyta si z kolei omnes et singulos seniores dres

et magistros . . . uscpie ad N. N. collegiatum tunc maioris Collegii re-

galem, cmi uidem magister ... in loco et ordine suis dictam canto-

riam optavit et acceptavit. — Zwyka to forma, wyjta z Conclus.

dom. mai. 1506.
3

)
Thorbecke, Geschichte der Univ. Heidelberg 81.

4

J
O altarycie tej kaplicy por. Cod. univ. IV, 109.
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przydaway take blasku temu domowi. Czonkowie wi-
kszego kollegium starali si z uczucia wdzicznoci na

wszelki sposób kollegium popiera i wzbogaca, zapisywali

ksigi dla libraryr sprzty po sobie, puhary, yki, misy,

czsto ozdobne, które suyy ywym i utrwalay pami
zmarych dobrodziejów. Z biegiem czasu doszo kollegium

do dosy wielkiego zasobu tych sprztów domowych 1
).

Kollegiaci wiksi byli patronami Collegium
Mniejszego, które w roku 1449 na mod domu ar-

tystów zaoone, pod wielu wzgldami pozostawao w sto-

sunku zalenoci do swej macierzy. Miao w tern Colle-

gium znale pomieszkanie dwunastu do czternastu kolle-

giatów minores; wród nich uchodzi mistrz uposaony
dochodem z majtku Szydzina za najprzedniejszego, Ma-

ximus 2
). Zakres ich dziaania by niszym, przygotowywali

oni do wszystkich fakultetów jako omnium facultatum

seminarium fecundum. Kollegiatury te róniy si i tern

od stanowisk wikszych, e przeznaczenia ich i zadania

cile byy z góry ju okrelone; jeden i ten sam czowiek,

póki na tern samem pozostawa stanowisku, uczy wic tych

samych przedmiotów, do których go ono zobowizywao 3
).

Kollegiatury mniejsze przewanie na dochodach z al-

taryi byy fundowane ; Putanowicz mówi o nich dla tego

susznie, »e na samych altaryach zale«.
Organizacya domu bya podobn do porzdku domu

wikszego. By tu prepozyt, wybierany co kwarta i mia

*) Por. bardzo ciekawy rkopis archiwum univ. Nr. 69: Re-

gistrom... supellectilis . . . domus maioris. Znajduj si tu zapisy

(p. 32) Michaa z Wielunia, Jana Sacranus, Wojciecha z Brudzewa;

p. 33 zapis Kallimacha, p. 34 Jana Gasztoda, Rkopis ten nalea-

oby w czci wyda.
2

)
Cod. Jag. n. 59.

3
)
Conclus. dom. mai. 1449: Ne dicti ollegiati Novi Collegii

in laboribus et lectionibus passim sint promixti, ipsorum collegia-

turas per facultates disponimus.
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obok siebie dwóch konsyliarzy ; bya mensa communis dla

magistrów. Kollegiaci pacili na ten cel pewne tygodniowe

opaty (ponere bursam)
;
prócz tego nowowstpujcy czon-

kowie opacali wstpne (introitales). Przy stole . sie-

dziano porzdkiem starszestwa, pokoje (camerae) take
przeznaczano z uwzgldnieniem czasu powoania. Sy-
szymy dalej, e dopuszczano take do tego kollegium

pewn, cile ograniczon liczb scholarów. Ze w domu,

w którym modsi magistrzy mieszkali, czstsze zdarzay

si nieporzdki, e krewko i modo przeamywaa tu

niejednokrotnie klasztorne statuta, rozumie si samo przez

si. Sdy rektorskie czsto wskutek tego zaprztay si
tern Collegium, które i rozruchami i ruchem umysów
wr epoce humanizmu przodowao innym 1

).

O fakultecie i kollegium prawników szczu-

plejsze posiadamy wiadomoci. Mówilimy ju poprzednio

o bardzo wczesnem tego kollegium zaoeniu, o czterech

profesorach fakultetu w pierwszej wieku poowie. Jan

Szafraniec byjednym z wybitnych wydziau dobrodziejów 2
);

po nim zaznaczy si w tym kierunku Tomasz Strzem-

piski, wyposaajcy dwóch altarystów, którzy mieli wy-

kada nova iura; wreszcie na seniorze bursy Dugosza ci-

yy take pewne zobowizania do lekcyi. Stanowioby wic
to razem liczb siedmiu kanonistów. Wydziay prawne
odgryway w niektórych uniwersytetach wybitn rol, sta-

nowiy prawie odrbne ciao. W Krakowie tego niema.

Z póniejszych jednak aktów dowiadujemy si 3
), e kiedy

1

)
Jego statuta, poczwszy od r. 1449 i 1476 zebra Szujski

w Archiwum dla owiaty I, 95 i 102.

2
)
Darowa on prawnikom kamienic w Krakowie, o której

mówi Putanowicz, Stan wewntrzny etc. § XI: Mieli jeszcze

przytem i kamienic murowan w Zamku krakowskim, przez Jana

Szafraca kan. krak. wyreparowan a sobie ustpion. — Ju moe
w szesnastym wieku mieli j profesorowie »pro re deperdita«.

3
)
Statuta facultatis iuridicae (1719): bakaarz prawa ma si
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miewa wydzia kanonistów swego odrbnego wicekan-

clerza. Wyranie byo wic niegdy zwyczajem, e kan-

clerz przy egzaminach prawniczych inn si zastpowa
osob, jak we wydziale artystów. Dziekana prawa wy-

bierano na pó roku; dopiero w roku 1558 zmieniono to

wedug mody teologicznego i medycznego wydziau i usta-

nowiono trwanie caoroczne: krok ten tern by spowodo-

wanym, e na lato, ubosze pod wzgldem dochodu, nie

chciano przyjmowa godnoci dziekaskiej.

Gówn siedzib kanonistów byo kollegium na ulicy

Grodzkiej, lub przynajmniej by ni miao; do domu przy-

lega ogródek, przeznaczony do wspólnego uytku, pro re-

frigerio post labores, dla ochody po pracy 1
). Zycie jednak

kollegialne byo tu mao rozwinitem. W domu na Grodz-

kiej mieszkay zawsze obok dekretystów inne osoby, nie-

kiedy magistrzy innego wydziau, uczniowie 2
), czsto za

obcy komornicy za czynszem i ten ywio wprowadza tu

nieraz swary i rostrój. Bo nie uwaano dostatecznie

na osoby, które tu przyjmowano na mieszkanie. Std te
czste skargi w aktach uniwersytetu na nieporzdki, ci-

gnce si dugim szeregiem a po r. 1579, w którym we-

dug Acta Rectoralia energicznie zamierzono stumi za-

rzewie zego.

Kollegialny ustrój by w domu tym bardzo luny.

Wybierano prawdopodobnie prepozyta, jak w innych

kollegiach, ale tene nie mia na czem si oprze,

bo nie byo cile okrelonego porzdku. Syszymy, e
dopiero w roku 1572 postanowiono statuta dla kollegium

jurystów spisa 3
), e w kilka lat póniej je zredagowano.

uda do procancellarius universitatis, si facultas iuridica suum seor-

sivum procancellarium non habeat, sicut ant habebat. Czasopismo

powicone prawu (186-4) p. XXX.
*) Conclusiones universitatis 1521 i 1527.
2

)
N. p. w roku 1416 ucze Jodocus Czeginhals moratur... in

collegio iuristarum u jednego z magistrów artium tam mieszkaj-
cych. — Por. Conclus. univ. 1449.

3
) Conclus. univ. 1572.
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Bez statutów nie mogo oczywicie si rozwin ycie
kollegialne, jak w domu artystów. To te dekretyci yli

pod wielu wzgldami samopas, nie zbierali si nawet
przy wspólnym stole, lecz prowadzili kuchni na wasn
rk 1

). Nie mieszkali razem pod jednym dachem, bo dla

lektora ordinarius zapisa Elgot w poowie pitnastego

wieku osobny dom, a zapewne i inni czonkowie wydziau
uchylali si chtnie od wspólnego poycia w jednem do-

mostwie. Ta luno ycia pocigaa za sob pewn lu-

no w wykonywaniu obowizków. Mówilimy wielo-

krotnie, jak polityka odrywaa dekretystów od pracy

nauczycielskiej ; niedbao bez tego usprawiedliwienia

czstokro naraaa na szwank rozwój prawidowy wy-
dziau. Od roku 1451 a do roku 1579 ponawiaj si na
ni skargi i powiadczaj zarazem jej istnienie.

Znaczenie wic tego kollegium byo duo mniejszem,

ni domu artystów
; ciao, które nie miao pewnych praw

i niemi si nie rzdzio, nie mogo zaywa szerokiej auto-

nomii. To te syszymy, e prawo »powoywania profe-

sorów do kollegium jurydycznego wedug starej praktyki

i zwyczaju (ex antiua praxi et consuetudine)« caemu przy-

suguje uniwersytetowi 2
). Ingerencya ta caego uniwer-

sytetu sigaa tak daleko, e miesza si on nawet do

rozdawnictwa izb czyli commoda w kollegium prawniczem.

Z wszystkiego wic widocznem, e kollegium jurystów

podrzdne zajmowao stanowisko i e w formuce utrum-

que Collegium stanowczo przechylaa si szala na ko-

rzy domu króla Wadysawa.

O fakultecie medycznym mówilimy ju wie-

lokrotnie. Z tych uwag wysnulimy ju wniosek, e o yciu

*) Jeszcze w Statuta Collegii iuridici z r. 1719 czytamy (Cza-

sopismo powicone prawu r. 1864 str. LXIII) : Licet hactenus com-
munis Collegii mensa sit intermissa.

2
) Ibid. XI. Por. Acta Rector. a. 1647 (Cod. Arch. univ. 19 p.

181): Yocatio ad Collegium juridicum fit per totam universitatem.
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kollegialnem wród medyków mowy by nie mogo. Nie

byo tu wikszej liczby nauczycieli, a ci, którzy w uniwer-

sytecie wystpuj, ju w pitnastym wieku czstokro byli

onaci ; nie byliby wic mogli do adnej kollegialnej

wej organizacyi. Jeeli w konkluzyach uniwersytetu

z r. 1525 mowa jest o Collegium medicinae, to to odnosi

si do zebrania profesorów medycyny i innych doktorów

miejskich, którzy naleeli waciwie do wydziau i mieli

prawa bierne wyboru.

-»-<SS>-c-

Hist. Uniw. T. II. 26



VIII.

Porzdki i nieporzdki wród magistrów.

Ubiory w uniwersytecie. — Wybryki modych nauczycieli. — Przy-

kady czstszych przewinie i niektóre typy burzliwszych magistrów. —
Micha z Bystrzykowa. — Marcin Kuap z Tarnowca. — Naóg pi-

jastwa. — Marcin Garbarz z Krakowa. — Maciej z Przedborza. —
Karv nakadane na magistrów.

Kollegia byy tern dla magistrów, czem bursy dla

scholarów. Miay one nauczycieli uj w pewn organi-

zacy i cise karby, skrojone na mod instytucyi

kocielnych, do których uniwersytety redniowieczne

w skutek duchownego swego charakteru szczególnie

si nadaway. Obok instytucyi sam ubiór nakada na

wszystkich supposita uniwersytetu pewne duchowne zna-

mi i mia take by zabezpieczeniem i ochron przeciw

wybrykom i wyamywaniu si z pod praw ogólnego ustroju.

O tych ubiorach dugo mówi nie bdziemy. Zaznaczamy

tylko, e statuta day od scholarów, aby nosili vestis

clericalis, suknie wierzchnie dugie, ciemnego koloru, prze-

pasywane okoo bioder ; na gowie mia nosi scholar ka-

ptur lub miczk. Magistrzy take wystpowali w podo-

bnym stroju duchownym; biret na gowie przysugiwa
ludziom, posiadajcym stopnie, bakaarzom i magistrom.

Prócz codziennych ubiorów istnia strój odmienny, urz-
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dowy, toga albo tabardus, który przywdziewa scholar

przystpujcy do egzaminu, bakaarz wykadajcy lub dy-

sputujcy, a przedewszystkiem magister przy aktach urz-

dowych 1
). Uniwersytet czuwa gorliwie nad zachowywa-

niem przepisanych strojów i tysiczne pod tym wzgldem
zwalcza wybryki, wywoane po czci niekarnoci mo-
dziey, po czci bied magistrów, którzy ni si zasta-

wiali, kiedy im wyrzucano uchylanie si z pod obowi-
zujcego noszenia tabardu. Kiedy w kocu pitnastego

wieku zawia prd rewolucyjny przeciw ustrojowi rednio-

wiecznego uniwersytetu, burzliwsze ywioy zaczy si
take buntowa przeciw tradycyjnym strojom. Maciej z Mie-

chowa w r. 1508 wystpi dla tego przeciw tym czonkom
wikszego kollegium, którzy tabardów sobie nie sprawili

Sprawa posza przed biskupa Konarskiego, który statut

wykonywa rozkaza i zrobi tylko wyjtek dla kanoników

w. Floryana 2
)

; tym zapewne wolno byo w kanoniczym

wystpowa stroju. A takie zajcia mnoyy si w tych la-

tach cigle ; scholarze i magistrzy 3
) wyamywali si z pod

prawa. W r. 1533 skarci znów rektor kollegiatów mniej-

szych, którzy przychodzili do stou w nieprzystojnych,

wieckich szatach, in vestibus curtis et lagicalibus ; wobec
tego rebelianci powoywali si jednak na to, e taki zwy-

czaj oddawna w ich kollegium panuje. Rektor mimo tego

zagrozi im surowemi karami i przypomnia, e obowiz-
kiem ich siada do stou w sukniach dugich — in ve-

stibusdecentibus, statui eorumcongruentibus, utputa tunicis

longis, talaribus, mor clericali factis et biretis rotundis 4
).

Mimo tych wszystkich gromów i uchwa, wyzu si jednak

uniwersytet w cigu szesnastego wieku ze szat ducho-

*) Po szczegóy odsyam do dobrej rozprawy Dr. Karbowiaka,

Ubiory profesorów i uczniów w uniwersytecie Jag., Kraków 1890.

Por. te Kaufmann, Geschichte der deutschen Univ. II, 82.

2

)
Arch. univ. fasc. 491 n. 16177.

3
)
Acta Rect. 2174.

4
)
Acta Rect. n. 3195 i 3197.

28*
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wnych w codziennem yciu; przynajmniej scholarzy wy-

walczyli sobie wtedy wiksz swobod i wolno co do

ubioru 1
).

Wszystko wic obmylanem byo na to, aby krewkie

i gwatowne natury poskromi, uj je w pta organi-

zacyi a nawet ubioru. Ze scholarze przeamywali te za-

pory, mówilimy o tern ju niejednokrotnie. A wród
rzeszy magistrów wydarzay si take czstokro niepo-

rzdki. Kiedy si czyta Acta Rectoralia, uderza, jak ju
wspomniaem, w tych kartach wzgldna rzadko wy-

bryków obyczajów, zmysowych ; od czasy do czasu tylko

pojawiaj si tego rodzaju procesy, w których kucharki

bywaj przewanie heroinami. Za to czste tu akty bru-

talnej porywczoci, sprawy o wymierzanie sobie prawa

czy bezprawia rk i gwatem, zajcia, w których chirurg

obok sdziego interweniowa musia 2
). Szczególnie wród

modszej braci nauczycielskiej podobnie jak wród scholarów

mnoyy si takie akty krewkoci. Collegiati minores przo-

dowali we wyamywaniu si z pod statutów i przepisa-

nego adu; midzy innemi zamieszkiwali po hospicyach,

uchylajc si od kollegialnego ycia 3
). Bardzo charakte-

rystyczn dla nastroju tych modszych mistrzów jest

uchwaa z roku 1534, dotyczca zachowania si w domu
i przy stole. »Poniewa czstokro si wydarza, — czy-

tamy tam 4
),
— e po sów wymianie przychodzi do ra-

zów i uycia broni; dlatego, aby ludzie tego rodzaju mniej

byli pochopni do gwatu i bójkicc, ustanawia si surowe

kary. »Jeeli za kto podczas posiku przy stole omieli

si na drugiego cisn pómiskiem, talerzem, noem lub

*) Karbowiak 1. c. str. 18. Por. te Thorbecke, Geschichte der

Univ. Heidelberg 60/61.
2

)
Por. n. p. Acta Rector. n. 827 (r. 1480).

3
)
Acta Rect. n. 522, 2389.

4
)
Archiwum do dziejów literatury I, 113.
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czem innem, co mu w rk wpadnie«, ten i kar pienin
ma zapaci i wynagrodzi swej ofierze uszkodzenia ciaa.

Nie naley oczywicie na podstawie takich przepisów

generalizowa sdów i przykaza uywa jako pierwszo-

rzdnego materyau historycznego ; ale zaprzeczy si nie

da, e przykazania zawsze stwierdzaj co, co si wyda-

rzao i w przyszoci jeszcze wydarzy mogo.

Sdy uniwersyteckie odsaniaj nam te niektóre ja-

skrawe strony ówczesnego ycia; nie mówi one o tych

wielu mistrzach, którzy sumiennem wykonywaniem obo-

wizków popierali szko i jej dalsze rozwoje, a w cichej

pracy pdzili swe ycie. Zasugi ich ocenialimy; oni zo-

yli si na history wszechnicy. Jeeli teraz do historyi

przyrzucimy kilka historyjek z aktów sdowych, to dla-

tego, aby obraz by peniejszym i odwrotna jego strona

równie na jaw wystpia.

Czsto dosy zwraca si rektor przeciw mistrzom,

wóczcym si po ulicach, szczególnie w porze spónionej

;

tak n. p. pozwa w r. 1520 kollegiata wikszego, Marcina

ze Szamotu, e w nocy zamc spokój miasta — occa-

sione nocturnae vagationis ac inuietationis hominum x
).

Wyraniej wystpuj w tych sdach niektóre postacie

i niektóre wybryki, przy których duej zatrzyma si

warto.

Micha z Bystrzy k owa mimo swej filozofii, pa-

ryskiego wyksztacenia i tytuów niespokojnym by y-
wioem w uniwersytecie, czowiekiem skonnym do pienia-

ctwa i burzliwoci. Jako senior bursy Jeruzalem mia on

w latach 1489/90 cige zajcia z mieszkacami tego domu;

raz napadnito go nawet i poraniono. Zarzucano mu, e
naduywa swego stanowiska, e nie je przy wspólnym

stole, lecz raczy si na osobnoci, e na koszt bursy utrzy-

muje nieprzynalenych ludzi dla swojej posugi 2
). W roku

') Acta Rector. 2488.

2
) Acta Rect. n. 1221, 1223, 1232, 1325.
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1500 mia on powany zatarg- z rektorem; stan przed te-

go sdem wykrzykujc, e nie uznaje jego jurysdykcyi,

przydajc sowa obelywe; pozwano go o obraz rektora,

zarzdu i caego uniwersytetu. Wtedy Micha z Bystrzy-

kowa uda si w pokor i zastawiajc si gniewem i pory

wczoci prosi o przebaczenie swego wystpku 1
). Czsto

miewa on spory i sprawy pienine, midzy innemi pozywa
scholarzy, którzy mu nie uiszczali naleytoci za lekcye czyli

resumpcye. W r. 1497 charakterystyczn znów mia prze-

praw z innym magistrem Pawem z Zakliczewa. Pozwa
mianowicie wtedy tego koleg o oszczerstwo; bo Pawe z Za-

kliczewa opowiada publicznie, jakoby Micha Paryski do

wspólnej kasy domu artystów woy kilka faszywych flore-

nów, wybierajc w zamian kilka sztuk dobrych 2
)! Podejrze-

nie moe byo bezpodstawnem, ale znamiennem dla czo-

wieka, który budzi liczne nienawici, a umia skrztnie

chodzikoo swojej chudoby; z aktów wspóczesnych wie-

my, e posiada dom i ogród w ssiedztwie kocioa w.
Piotra i Pawa 3

).

Innego nastroju czowiekiem by na gruncie wyrosy
i domorosy mistrz Marcin Kuap z Tarnowca. Za-

pisa si on jako ucze w Krakowie w roku 1477, ma-

gistrem zosta w roku 1490 i odtd a do r. 1524 dziaa
na wydziale artystów; póniej przeszed do teologów

i uzyskawszy w tym wydziale bakalaryat by w roku 1528

lektorem ordinarius teologii 4
). y bardzo dugo, bo umar

dopiero w sdziwym bardzo wieku, w lutym roku 1538.

W ksidze promocyi dopisaa o nim wspóczesna rka 6
):

»przyjemny w poyciu, zmar w ubóstwie, agodn mierci
jako starzec zgrzybiay; lubili go koledzy za jego dowci-

a
) Ibidem 1874 i 1876.

2
)
Acta Rect. 1815 i 1835.

3
)
Archiw. uniw. dok. pergam. n. 681.

4
)
Acta Rectoralia n. 2940. Jako taki i cancellarius posnaniensis

wystpuje w roku 1530 w Conclusiones D. M.
5
) Liber Prom. 133.
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pne i ostre powiedzeniacc Ten ostry jednak jzyk spro-

wadza na procesy o infami, czyli obmow; staje on

dlatego przed sdem rektorskim w roku 1504 i 1528. Jest

to typ krotochwilnego profesora i facecyonisty. Niestety

natchnienia do swych dowcipów nie czerpa on zawsze

w czystych i chwalebnych ródach. Mia bowiem wyran
skonno do kieliszka... detestabile vitium ebrietatis.

Kiedy mimo upomnie rektorskich czciej si to pona-

wiao, pozwa go w roku 1512 Maciej z Miechowa przed

sd i skaza na grzywny. Obaowany przyzna si do

winy, ze ostatnie uroczystoci zbyt uroczycie obchodzi

i udawszy si w pokor, wród unionych pokonów —
humiliter et cum freuenti incurvatione — baga o prze-

baczenie, odrzekajc si na przyszo Bakchusa i jego

pokus 1
). To, e by iucunclus in vita, czyli dobrym towa-

rzyszem, kazao pewnie wadzom i kolegom by poba-

liwym na jego bardzo ludzkie przypadoci i sabostki.

Ten naóg pijastwa pojawia si od czasu do czasu

wród rzeszy magistrów. W roku 1483 pobito przy bursie

Jeruzalem dziekana artystów Wincentego ze Lwowa, tak

e a zbrukanego i lecego w rynsztoku odnie byo
trzeba do mieszkania. Przy ledztwie wyraono podej-

rzenie, czy pobity magister nie folguje czasem trunkowi 2
).

Nie przypuszczenia, lecz zupenie pewne zarzuty ciyy
za to na innym mistrzu, Marcinie Garbarzu, zwanym
po acinie Cerdo, a pochodzcym z Garbar w Krakowie-

Dziaa on w uniwersytecie bardzo dugo, bo moe od

roku 1511 do 1552, nie zuywajc si swoich zbytecznie,

skoro w ksidze prelekcyi cigle powtarzaj si dopiski,

i wykady i dysputy samowolnie opuszcza i skraca 3
).

Cige finansowe opay i trudnoci zaprztay myl jego

ustawicznie i odcigay go od obowizków. W aktach re-

ktorskich raz w raz zapisano sekwestry na jego docho-

J
) Acta Rector. 2175.

2
)
Acta Rect. 890.

3
)
Por. Liber dilig. n. p. str. 203.
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dach, n. p. w roku 1530, 1532 i 1535 l
). A frasunki te,

o które nieporzdne ycie go przyprawio, zalewa on

znowu trunkami. W roku 1533 doszo wreszcie do tego,

i go koniecznie z domu wikszego usun zamierzono 2
),

którego spokój i godno mci i obnia sw obecnoci
i nieprzytomnociami. Skoczyo si jednak, jak si zdaje

wTedug zwykej u nas kolei, na grobie i zamiarach.

Najgorszym za typem tej kategoryi ludzi by magi-

ster z roku 1513 Maciej z Przedborza. W trzecim

dziesitku szesnastego wieku pojawia si on w aktach

jako senior bursy pauperum i czonek mniejszego kolle-

gium. Dziery tu »najwiksz« kollegiatur, czyli Szy-

dzisk, a to zetkno go z chopami, których kultur

nie bardzo przewysza. Lekcye i obowizki wykonywa
bardzo pobienie i niedbale, czsto je opuszcza zupenie,

a za to przesiadywa po karczmach krakowskich, grajc

i hulajc z chopami, tak e prawie codziennie bywa nie-

trzewym 3
). Jako tenutor czy posesor Szydziny 4

) rónych
prócz tego dopuszcza si on bezprawiów. Otoczy tu

mianowicie wybitn askawoci niejakiego chopa, na-

zwiskiem Modziel i z poduszczenia tego drczy i uciska

innych kmieci, szczególnie pewnego Goworka. W niedziel

i wita zjeda najczciej mistrz Maciej do swej tenuty,

aby tam podochaca si w karczmie i swywolnemi mo-

wami i czynami niepokoi i gorszy ca wiosk; potem

szed na nocleg i spoczynek do faworyta swego Modziela.

Utrapieni wieniacy zanosili wic cigle skargi i ale

przed rektora; kiedy wreszcie w roku 1527 przebraa si
miara, zawezwano go po przed sd rektorski, zagroono,

e mu odbior dzieron kollegiatur ; a gdyby si opiera

temu wyrokowi, postanowiono w razie danym rekurowa
a do kanclerza, któryby na mocy praw swych go skarci,

') Acta Rect. 3028, 3170, 3330.
2

)
Acta Tomiciana 1532—1533. MS.

3
)
Acta Rect. 2914 (r. 1527).

4
)
Por. o Szydzinie Cod. Archiv. univ. n. 77 str. 54
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nawet moe karcerem. W razie za, gdyby si nadal upija,

zagroono mu za kady tego rodzaju wystpek kar pie-

nin.
Przy ciszych przewinieniach, jak buncie, nieposu-

szestwie, nastpowaa exkluzya czyli exkomunikacya

z kollegium lub uniwersytetu. Czasami zawieszano tylko

na pewien przecig czasu zapaty, wykady i prawo do

sigania po wysze stanowiska (ascensus). Tak n. p. uka-

rano w roku 1465 magistra Szymona ze remu za jego

rebeli powstrzymaniem jego dochodów i wykadów na

rok jeden (suspenditur a salario et lectura) *). W razie

jednak, jeeli kara tego rodzaju miaa by doniolejsz

i exkomunikacya dugotrwa lub nawet stanowcz, rzecz

musiaa si niewtpliwie oprze o kanclerza, który nie-

kiedy pen sw wadz (articulus czy auctoritas coerci-

tionis) przelewa na rektora 2
), oddajc w jego rce spraw

i jej rozsdzenie.

*) Conclusiones univ. 1465.

2
) Acta Rector. 2252. Cod. univ. IV, 40.

-=-<SS>-=-
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Przebieglimy na kartach powyszych pierwsz i naj-

wietniejsz zarazem epok w dziejach uniwersytetu Ja-

gielloskiego ;
zaznaczylimy wielkie idee, które nim kie-

roway i wielkie postacie, które wytwarzay ogniwa po-

stpu. Od Piotra Wysza, Mateusza z Krakowa i Pawa
Wodkowicza widnieje dugi ich szereg a do Miechowity

stojcego na przeomie dwóch wieków i pograniczu dwóch
epok w rozwoju Jagielloskiej wszechnicy. czy te po-

stacie zapa do nauki idcy o lepsze z gorcem uczuciem

dla instytucyi i narodu. Podnosi je przytem poczucie po-

sannictwa cywilizacyjnego i nauczycielstwa, które ma
sign po za mury izb, w których wykadaj ; a gbokie
zrozumienie, e o tyle tylko ma si prawo do miejsca za-

szczytnego w historyi ludzkoci, o ile si postp ogólny

popiera i dotrzymywa mu kroku, przenika wszystkie wy-

bitne duchy tego zarania wszechnicy. Silniejsze pulsacye

ówczesnej myli ludzkiej odbijay si zawsze w jej mu-

rach i znajdoway tu oddwik| wymowny. I szli ci siewcy

dugiem odtd pasmem i z pokolenia na pokolenie poda-

wali »wiato ycia«, vitae lampada, potrzebne na ywot
i ywotno narodu.

wiato to w nastpnych czasach, w szesnastym

wieku zachowao jeszcze byski i si, w siedemnastym

mimo szanownych postaci, jak Petrycy i Broek, zamiera

poczo wród walk jaowych midzy uniwersytetem a po-
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tnym naówczas zakonem; wiek nastpny nie skrzepi

si omdlewajcych. Wysunito wtedy naprzód akt wdzi-
cznoci i pobonego uczucia wzgldem witej postaci

Jana Kantego, a kanonizacya jego tak zaprztna umysy
i prace, i na inne dziaania prawie nie starczyo czasu

ani energii. W r. 1775 wród mroków zachodu i aoby
obchodzono uroczycie rocznic tej kanonizacyi; midzy
emblemami i napisami zastosowanymi do okolicznoci

.uderza jeden, na którym czytano wielkiemi goskami wy-
pisane sowa: Reipublicae aeternitas!!

Ci, którzy mieli wiato w narodzie przechowywa
i szerzy, donieli wic jego zarzewie ledwie tlejce nad

brzeg przepaci, napenionej win wasn, zbrodni obcych

i nieszczciem narodu. Szczciem, e rzeka zapomnienia

nie popyna tern korytem. Ostatni skarowaciali spad-

kobiercy myli Jadwigi przerzucili jeszcze ponad t
przepaci ow »ycia pochodni« na drug stron, gdzie

j podjli w innych i ciszych warunkach nowi ludzie,

odmienni od tych, którzy mogli sia w radoci lub nie-

stety nie czuli dostatecznie wielkiej odpowiedzialnoci

i cikich zobowiza ratunku wobec tego co gino.
I dzi ta pochodnia, dzierona wród klski, janieje znów
peniejszem wiatem, owiecajc wstecz przeszo narodu,

jego zasugi i winy zarazem, krzepi teraniejsze pokolenia

i rozwieca szlaki przyszoci. Kiedy ten uniwersytet za-

oonym zosta na zdobycze dusz, na krzewienie zacho-

dniej nauki i wiary po szerokich Wschodu dziedzinach.

WT

dzisiejszem pooeniu zadania jego s inne. Zdobycze

maj i w kierunku naukowym dla dobra wiata, a dla

dobra spoeczestwa sign w gb rdzenia i istoty duszy

narodu, ulepszy j, obmy z kaów i odrodzi. Jeeli

scholar redniowieczny poddawa si przy wstpie do

wszechnicy obrzdom otrzsin, to i póniej otrzsiny te

bez znaków widzialnych i dziwacznych, zachoway dla

nastpnych pokole symboliczne, lecz nie mniej doniose

znaczenie.
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»0 ile powikszycie i polepszycie dusze wasze —
pisa wieszcz narodu, — o tyle powikszycie prawa wasze

i powikszycie granice«. To powikszenie i polepszenie

dusz w pracy i pod hasem pracy da si osign. Mie-

limy poetów, którzy za przewodem Amfiona Tebaskiego

dwikami pieni mury swych grodów chcieli budowa.

Mielimy kaznodziejów i wieszczów, którzy, jak owi wró-

bici w ksigach Dante'go, twarz w ty byli zwróceni,

tym razem nie za kar, lecz w skutek tsknoty i mioci.

Bogosawimy pamici i zasugom jednych i drugich. Dzi-

siaj, twardsze warunki twardszych wymagaj hase i bar-

dziej mskich uczu. Twarz w twarz i oko w oko trzeba

zajrze cikiej rzeczywistoci i kroczy naprzód w dzie-

dziny przyszoci, a haso umierajcego cesarza rzymskiego:

Laboremus — powinno by hasem ycia naszego uniwer-

sytetu i sta si znakiem wytycznym dla caego spoe-

czestwa.



Indeks osobowy.

Aesticampianus (Sommerfeld)
Jan, modszy: II, 203, 207.

Aesticampianus (Sommerfeld)
Jan, starszy: II, 203.

Agricola Rudolf, modszy: II,

229, 231, 237, 252, 261.

Agricola Rudolf, starszy: 11,231.

d'Ailly Piotr: 114.

Alanus (Alain de Lille) : 217, 430.

Albert Wielki: 84.

Albert, wójt krakowski: 27.

Aldus Manutius: II, 244, 250.

Alfons VIII, król Kastylii: 20.

Aleksander Jagiell., jako w. ks.

lit: II, 71.

Aleksander Jagiell., jako król:

II, 132, 215, 284.

Aleksander, ks. mazow. : 104,

228, 354, 369.

Aleksander, ks. ruski: II, 67.

Aleksander V, pap.: 120.

Aleksander VI, pap.: II, 74, 76.

Aleksandra, ks. mazow., siostraW Jagiey: 54, 104.

Alzacya: zob. Indeks rzeczowy.
Amadeusz sabaudzki (Feliks V):

345.

Amatus, yd anatom: II, 125.

Amatus Jan, Sycylijczyk: II, 97,

232, 247.

Amboldo Iohannis de Campino:
16.

Amicinus Jan: II, 235.

Andrzej Syetkonis, ks. ruski:

II, 67.

Anianus, poeta: II, 242. 277.

Anna Cylejska: 172.

UWAGA. Stronice bez rzymskich, liczb odnosz si do tomu pierwszego. — Litera p. ozna-
cza przypisek.

Anna Gedyminówna: 8.

Anna, ks. mazow.: 104.

Annono Isidorus: 194.

z Arciszewa Jakób: II, 370.

Arystoteles: 207; II, 315.

Avignon, uniwersytet: 22.

Aventinus Jan: II, 313.

Augustyanie: 7, 13.

Augustyanie depoenitentia: 107.

Augustyn w. 8.

Bacon Roger: 260.

Badtoli Leonard: 187.

Baldo Quirini: 304.

Baliski z Balina: II, 106.

Balma Wilhelm: 352.

z Bamberga Jan: 158.

z Bandkowa Adam: 251.

Barbo Pitro (Pawe II): 11,306.

Baruchowski Jan: II, 201, 206.

Baryczka Marcin: 8.

Basilios Chalkondylas: II, 244.

Batory Stefan: II, 285.

Bawó, wie: 26.

Baysio Gwido: 249.

z Bazylei Jan: II, 116.

Beaufort Henryk: 176.

Bebel Henryk: II, 212.

Beber Jan: II, 77.

Beck Erazm: II, 208.

Behem Baltazar: II, 150.

Belonka (Bielonka) Mikoaj: II,

349.

Bellini Giovanni: II, 140.

Belsz Marcin: II, 253.

Beza Marcin: 223.

Bencio Franciszek: II, 117.
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Benedykt XII, pap.: 22.

Benedykt XIII, pap.: 117, 118,

144.

Benedyktyni: zob. Indeks rzecz.

Ber (Ursnus) Jan: II, 96, 116,

177, 184, 222.

Bernardyni: zob. Indeks rzecz.

Bernhartth (Jocklinh II, 231.

Beroaldus: II, 272.

Bercrain: II, 291.

Bes?arion, kard.: II. 306.

de Besuntiis Antoni: 333.

Bethman Jan: II, 238.

Betmanowie: II, 230.

de Bethune Evrard: 210.

Biedrzych: 272.

Biel Stanisaw: II, 122, 168, 223,

H70.

Biem z Olkusza Marcin: II, 298,

315.

de Biskupie Bernard: II, 196, 313.

Blanchini Jan: II, 305.

Blesensis Petrus: 127, 239.

z Bonia Mikoaj: 247, 289, 339.

Bniski Andrzej: 454.

Biliski Piotr: II, 142.

de Bochyn (z owicza) Adam:
II, 123.

Bodmann: II, 231.

de Bodma Wólfflin Jan: II, 204,

232.

Bodzanta: 23.

Boecyusz, tómacz Arystotelesa:

208.

Bolesaw Pobony: 28.

Bolesta Piotr: 173.

Bona Sforza: II, 97, 292.

Bonerowie: II, 149, 230.

Bonfili Marek: 353, 366.

Bonfini Antoni: II, 319.

Bonifacy VIII, pap.: 35.

Bonifacy IX, pap.: 53, 62, 70, 117.

Boryszewski Róa Andrzej : II,

182, p.

z Borzynowa Dersaw: 247, 334,

347, 352, 409.

de Bossis Gabryel Antoni: 194.

Boszczyn, wie: 201; II, 422.

z Boturzyna Jakób: 202.

z Boxic Jakób: II, 112, 146.

Bóschenstein, naucz. jez. hebr.:

II, 257.

Branda Castiglione: 340.

Brandys Piotr: 87.

Brassicanus: II, 218.

de Brega Henryk: 277, 456.

Brudzewski Wojciech: 11,72, 177,

215, 311.

Bruni Leonardo: 434, 435; II, 265.

z Brzegu Klemens: 214. -

z Brzezia Adam: II, ^88.

z Brzezia Lutek: 335,339; II, 11,

91, 200.

z Brzezia Maciej : II, 265.

z Brzenicy Mikoaj: 437.

z Budziszyna Mikoaj: 229.

Burchard Jan: II, 273.

Burgauer Benedykt: II, 232.

Buridan: 261.

z Buska Jan: 22.

Buthko Piotr: II, 109.

z Bydgoszczy Jakób: II, 334.

Bylica Marcin: II, 304, 314.

Bylica i Regiomontanus: II, 306.

Bylica Stanisaw: II, 314.

Byrowo z Przybynic Marcin:
201.

z Bystrzykowa Micha: II, 85,

161, 195, 358, 437.

de Caccia z Nawary Stefan:

342, 365.

Cahors, uniwersytet: 21.

Calderini: 249.

Camblak Grzegorz: 163.

Campensis (van den Campen)
Jan: II, 89, 258.

deCancina (Caucina) Arnold: 16.

Cantalicius: II, 147.

Capr-a Bartomiej: 188.

Cardinalis Jan: 268.

Celtes (Celtis) Konrad: II, 146,

171, 175, 313.
— jego poplecznicy w Krako-

wie: II, 176.

— jego przeciwnicy: II, 177.

— jego stosunek do uniw. Jag.:

II, 178.
— jako szermierz germanizmu
na Wschodzie: II, 181.

— grono jego znajomych: II,

182.
— jego romans w Krakowie: II,

185.
— jego wykady w Krakowie:

II, 188.
— wyjazd z Krakowa: II, 189.
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Celtes i Kallimach: II, 176, 178.

Cesarini Juliusz: 330, 369.

Cetynia: II, 70.

Chemno, niedoszy uniwersytet
krzyacki: 47, 108.

Chemski Piotr: 334
Chojnice: II, 36.

Chojeski Jan: II, 369.

z Chrobrza Tomasz: 251.

Chrysoloras Manuel: 177, 388.

Cicero jako mówca II, 227.

Cigala Jan: 251.

Cioek Erazm : II, 74, 216, 249, 271.

Cioek Stanisaw: I, 193, 247,

308, 310, 335, 339, 454.

Claretti (Clariti) de' Cancellieri

Constanzo : II, 125, 232, 246, 249.

Cola di Rienzo: 7.

Colonna Otto (Marcin V): 162.

Coluccio dei Salutati: 8.

Corvinus Maciej : H07, 315; II, 128.

Corvinus (Rab) Laurentius: II,

159, 170, 176, 203, 321.

Cospius Angelus: II, 251.

Cossa Baltazar (Jan XXIII): 121.

Coxus (Coxe) Leonard: II, 241.

Creisewitz z Brzegu Franciszek:
86, 200, 228, 282.

de Crivellis Franciszek: 194.

de Crivellis Piotr: 194.

Cro z Cottbus Jan: 232.

Crocus Ryszard: II, 246, 256.

Cusa Mikoaj: 314; II, 12.

Cuspinianus: II, 173.

Cymbarka, ks. mazow. : 104.

Cystersi: zob. Indeks rzeczowy.
Czechel Sedziwój: 256, 304, 389;

II, 31.

Czechy: zob. Indeks rzeczowy.
Czepiel Mikoaj: II, 273.

Dante: 52.

Dantyszek: II, 238, 287.

Datus Aleksander: II, 220.

Dawid rabin: II, 84.

Dawid Leonard: II, 89.

Dbrówka Jan: 214, 424; II, 50,

55, 63.

Debringer Georgius: II, 369, p.

Decius Iustus: II, 230, 233.

Delfin, bisk. parmeski: 333.

Demetrius z Konstantynopola:
392.

v. Dinkelsbiihl Mikoaj: 157.

Dugosz Jan, na uniw. Jag. : 228.

— w otoczeniu Zbigniewa Ole-

nickiego: 303.
— przy zawarciu pokoju toru-

skiego: II, 52.

— jego dziea jako wykwit kul-

tury dworu i czasu Oleni-
ckiego: 326; II, 283.

— jako wychowawca synów
Kazimierza Jag.: II, 130.

— zaoyciel bursy: 11,343,346.

Dugosz Jan iKaliimach: II, 131.

Dugosz Jan (modszy): II, 346.

z Dobczyc Leonard: II, 314.

de Dobra Jan: 232, 398.

Dominikanie: zob. Indeks rzecz.

Donatus , autor podrcznika
gram.: 209.

Dorstin Katarzyna: II, 369, p.

z Drohobycza Jerzy: II, 101.

Drzewicki Maciej: II, 124, 144'

202, 239.

z Dukli Jan: II, 30.

Dunajów, rezydencya Grzegorza
z Sanoka: 316.

Duszan Stefan: 56.

z Dziaoszyna Mikoaj : 382.

Eck Andrzej: II, 237.

Eck Walenty: II, 233, 261.

Elgot Jan: 245, 303, 367, 368,

409; II, 15.

Elbieta, ona Kazimierza Jag.:

II, 128, 130, 198.

Elbieta, siostra Kazimierza W.

:

12.

Elbieta Bonifacya, córka W.
Jag. i Jadwigi: 118.

Emaus, klasztor w Pradze: 57.

Eneasz Silvius Piccolomini: 59,

319, 320, 321, 323; II, 17, 67.

Enoch de Ascoli: 326.

Enrici Jan Baptysta: 380.

Erfurt, uniwersytet: 47.

Eugeniusz IV, pap.: 313.

Factinante Eryk: 57, p.

Falkenberg Jan: 150, 156, 195.

Falkowski Jan: 86.

Falkowski Piotr: 22.

Faust: II, 321.



448

Felix V, pap.: 345, 385.

da Feltre Vittorino: 306.

Feyge (Caricinus) Bernard: II,

221.

de Fiana Franciszek: 433.

Fibonacci: II, 296.

Filelfo Franciszek: 318; II, 78, 227.

Fillastre, kard.: 137.

Fink Henryk: II, 214, p.

Focyusz, metrop. ruski: 163.

Fogelwager Micha: II, 231.

Franchinus de Castillione: 192.

Franciszek I, kr. francuski: II,

257.

Fryderyk II, cesarz: 6, 20, 104.

Fryderyk Brandenburski: 283,

375.

Fryderyk Jag., kard.: II, 132,

194, 196, 200.

Fuggerowie: II, 149.

Fulgosus Rafa: 192.

Gadius Adam: II, 273.

Galeazzo di S. Sophia: 234.

Galenus: 235.

Galeotti: II, 307.

Galfrid (Ganifredus) z Vinesauf

:

210,431.

St. Gallen: II, 230.

Galio Bernardino: II, 145, 201.

Galvanus z Bolonii: 52.

Gaka z Dobczyna Andrzej : 458.

Garbarz Marcin: II, 439.

Garcias Hiszpan: II, 97, 273.

de Garlandia Jan: 431.

Gasztold Jan: II, 65, 157.

Gasztold Janusz: II, 65, 67.

Gasztold Marcin: II, 68.

Gaszowiec z Lomierza Piotr:

II, 109, 303.

Gaitinara, kanclerz ces.: II, 287.

de Gdana Kasper: II, 321.

z Gdaska Marek: II, 321.

Gedroj Gabryel: II, 67.

Gedroj Herman: II, 67.

Gedroj Jerzy: II, 67.

Gedroj Micha: II. 30.

Gedroj Stanisaw: II, 67.

Gedroj Wojciech: II, 67.

v. Gelnhausen Konrad: 73, 116,

131.

Gemistos Plethon: 388.

Georgius, autor retoryki: 218.

Gerhard z Carmona: 214.

Gerhard z Kremony II, 307.

Gerhard de Sabionetta II, 299.
Gerhardsdorf Piotr: 73.

Gerson Jan: 164, 409.

z Gielniowa Wadysaw: II, 30.

Gleywicz Mikoaj : 45.

Gliski Micha: II, 81.

Glogomura Crispus: II, 191.

z Gogowa Jan (Glogowita): II,

66, 83, 156, 177, 316, 351.

Godziemba z Bydgoszczy Jakób:
II, 44; H, 335.

Goltberg Mikoaj: 268.

z Goraja Beata: 200.

de Gorram Mikoaj : 258.

z Gorzkowa Mikoaj : 64, 85, 91.

Góra z Mikoajowa Andrzej: II,

93, 276.

z Góry Zbigniew: II, 48.

Górski Jakób: II, 290.

Gosupski Jan: II, 14.

Gossinger Zygmunt: II, 176.

z Gostynina Jakób: II, 84, 168.

Gracyan, zbiór prawa kanon.: 34.

Granowska Elbieta: 199, 309.

Grot Jan: 22.

Grubel Sebastyan: II, 232.

Grunwald: 122.

Gruszczyski Jan: II, 7, 10.

Grzegorz IX, pap.: 34.

Grzegorz XII, pap.: 60, 117, 118.

Grzymaa Andrzej: 434; II, 54,

109.

Guarino, z Verona: 30, 307.

Guarleich Jan: 251.

Guillerin, kard.: 189.

Gundel Filip: II, 240, p.

Habensberg (Turmair, Aventi-

nus) Iohannes: II, 213.

z Habsburga Rudolf: 153.

Hadus (Hadelius) Jan: II, 234,

261, 289.

Halam cle Salisbury Robert: 137.

de Halis Sebastyan (Steinhofer

z Hall): II, 238, 255.

Haller Jan: II, 154, 231, 250.

Haunolt Jan: II, 221.

Hegius Aleksander: II, 218.

Heidelberg, uniwersytet: 38, 47.

z Heimburga Grzegorz: II, 12 r

141.
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Heinrichmann, gramatyk: 11,218.

Helena, ona Aleksandra Jag.:

II, 71.

Hesse Benedykt: 357, 415.

Hesse Bernard: 231, 236, 398;

II, 109.

Hieronim, arcyb. Krety: II, 51.

Hieronim Jan z Pragi: 58, 333.

Hinczka, podskarbi Wad. Jag.:

58.

Hipokrates: 235.

z Hirschberga Wacaw: II, 253.

Hispanus Piotr: 208.

•Hochfeder, drukarz: II, 154.

v. Hohenburg Konrad: 92.

de Holkoth Robert: 259.

Holszaski Pawe: II, 67, 88,

262.

Holy Prokop: 272.

Homer: II, 251, 253, 255.

Honoryusz III, pap.: 38.

Hopher Stefan: 79, p.

Humbald, kard.: 166.

Humfrey, ks. na Gloucester:

176.

Hunyady Jan: 315.

Hunyady Maciej: zob. Corvinus
Maciej.

Hunyadwar, zamek: 315.

Hurko Janusz: II, 67.

Hus Jan: 59, 144, 263.

Hutten Ulryk: II, 210.

/ Idzi, bisk. rozeski: 332.

Iz Ilkusza Jan: 223.
' Innocenty IV, pap.: 6.

Innocenty VI, pap.: 21, 22.

Innocenty VII, pap.: 117, 118.

z Inowrocawia Jan: 370, 379.

de Insula Stefan: 18.

Isner Jan: 85, 105, 178; II, 343.

423, p.

Iwan III, ks. moskiewski: II, 73,

76.

Izajasz, Augustyanin: II, 30.

Izydor, metrop. kijowski: 371, p.

390.

Jadwiga, królowa polska, cha-

rakterystyka: 52.

Jadwiga i W. Jagieo, wspólne
poycie: 54.

Hiet. Uniw. T. II.

Jadwiga, królowa, macierzy-
stwo: 67.

— mier i testament: 67.

— jej stosunki z ksitami Me-
dyolanu: 188.

Jadwiga, córka W. Jagiey:
283.

Jadwiga, matka Kazimierza W.:
10.

Jan XXII, pap.: 22, 35.

Jan XXIII, pap.: 121, 135, 136.

Jan, ks. na Drohiczynie: 90, 91.

Jan, ks. Opolski (Kropido): 124.

Jan, bisk. z Brixen: 153.

Jan, bisk. z Katanii: 166.

Jan, opat miechowski: 333.

Jan, patryarcLa antyocheski:
167.

Jan, patryarcha konstantynop.:
167.

Janko z Czarnkowa: 9, 15, 24.

Jan Olbracht: II, 132, 138, 197,

199, 215,

Jarosaw, arcyb. gnien.: 17.

Jastrzbiec Wojciech: 81, p. 109,

173/
z Jassel (Jasa) Bartomiej: 88.

Jagerdorff Dorota: 203.

z Jeziorka Maryan: II, 68.

Jdrzejów, klasztor Cystersów:
180.

Juliusz II, pap.: II, 99.

Justynian, cesarz: 35.

KadubekWincenty: 427; II, 143.

Kallimach Buonaccorsi Filip, —
przybycie do Polski: II, 133.

— u Grzegorza z Sanoka: II,

135.
— w Krakowie: II, 136.

— jako wychowawca synów
Kazimierza Jag.: II, 131.

— jego dyplomatyczne zdolno-
ci: II, 136.

— spoeczna dziaalno i cha-
rakter: II, 140.

— a ydzi krakowscy: II, 140.

— jego znaczenie kulturalne:

II, 147.
— mier i pogrzeb: II, 202.

— testament: II, 202.
— jako biograf Grzegorza z Sa-
noka: 311.

29
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Kallimach i Piotr z Bnina: II,

142.

z Kalisza Mikoaj: 247, 410; II,

51, 93, 349.

Kaldherberg, obyw. krak.: 45, p.

Kanty Jan: 214, 227, 419; II, 31,

63, 391.

Kapistran Jan: 409; II, 19, 25,

26, 27.

Karniów, wie: 241.

Karol IV, cesarz: 7, 32, 35.

Karol VII, król. franc: II, 34.

Karol Andegaweski: 52.

Karol Robert, król. weg.: 11, 12,

52.

Kasznica Mikoaj: II, 420.

Katarzyna, ks. mazow.: II, 51.

Kazimierczyk Stanisaw: II, 31.

Kazimierz Wielki, charaktery-
styka: 9.

— jego stosunki z Avignonem:
22.

— a mieszczanie krakowscy: 27.

Kazimierz Jagielloczyk, wst-
pienie na tron: 373.

— wobec schizmy papieskiej:

375.

— stanowczo wobec Kocioa
polsk.: II, 14.

— ugodny charakter i ycie do-
mowe: II, 49.

— polityka dynastyczna: II, 128.
— mier: II, 196.

Kazimierz w., królewicz: II, 31,

130.

Kazimierz, miasto: 13, 26.

Kesinger Wilhelm: 88.

Klemens V, pap.: 35.

Klemens VI, pap.: 18, 22.

Klemens VII, pap.: 117.

Kleparz, miasto: 27.

z Kluczborga Jan (Kreuzburg):

87; II, 395.

Kodawa: klasztor kan. reg.: II,

38.

z Kobylina Maciej: II, 56, 64,

193.

z Kobylina Stanisaw: II, 55.

z Kokorzyna Andrzej: 172, 199,

280, 460.

Kolonia, uniwersytet: 47.

z Kolonii Henryk: 44.

z Komorowa Jan: II, 68.

Konarski Jan: II, 56, 239, 269.

z Koniecpola Jan: 81, p.

Konrad, bisk. wroc.: 367.

Konrad, ks. warszawski: II, 51.

Konrad Rudy, ks. mazow.: II,

149.

Konstancya, miasto: 123. .

z Konstantynopola Teodor: 163.

Kopernik Mikoaj: II, 211, 313,
324.

Koprzywnica, klasztor Cyster-
sów: 180.

z Koprzywnicy Mikoaj: II, 91,

99.

Korzybski Stanisaw: II, 69, 163.

Kosmas, grecki uczony: 390; II,

32.

Kostka Wilhelm: 272.

z Kociana Jan: II, 101, 195.

Koszyce: II, ;-i68.

Kot Wincenty, arcyb. gnien.:
352, 367.

Kowski (Koffski) Wincenty: II,

320.

Kozowski Mikoaj: 86, 278, 289,

336.

z Komina Benedykt: II, 353,391.
Kraków: zob. Indeks rzeczowy.
z Krakowa Jakób: 382.

z Krakowa Mateusz: 60, 64, 66,

71, 131, 409.

z Krakowa Tomasz: 46.

Krawar Pawe : 456, p.; II, 28, p.

z Krety Hieronim: II, 102.

z Krosna Pawe:, II, 228, 232.

Król Marcin z Zórawicy: 304,

400,437; II, 297,303.
Krzycki Andrzej: II, 242, 289.

Krzyacy: zob. Indeks rzeczowy.
Kuap Marcin z Tarnowca: II,

438.

Kunasz Jan: II, 264.

Kurdwanowski z Korzkwi Ja-

kób: 124, 193.

z Kurowa Mikoaj: 77.

LangWincenty (Vincentius Lon-
ginus Eleutherius): II, 210.

Landau, miasto: II, 230.

Lando Hieronim: II, 38.

Langenstein Henryk: 116, 409.

Lannoy Gilbert: 341, p.

Laskary (Laskarz) Andrzej, y-
ciorys: 126.
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— na soborze w Konstanoyi:
125, 126, 135—138.

— na soborze w Pawii i w Sien-
nie: 126, 195.

— w procesie krzyackim: 193.— biskupem poznaskim: 195.
— wobec husytyzmu: 454.
— mier: 196.

Laskaris Konstantyn: II ; 244, 250.

Lasocki Mikoaj: 193, 305, 306,

307, 315, 333, 342, 377; II, 7.

Latistomus Baltazar: II, 233.

Leguise Jan: II, 33.

Leon X, pap.: II, 244.

Leonardus, Florentczyk: 194.

Lewko, yd: 28.

z Leajska Marcin: 358.

Ld, klasztor Cystersów: 180.

Libanius: II, 206.

Libanus Jerzy z Lignicy: II, 254.

Licorianus Erazm: II, 241.

Lindau, miasto: II, 231.

Lindau Jan, historyk: II, 51.

z Lignicy Jerzy: zob. Libanus.
z Lipnicy Szymon: II, 30.

Livius: 304, 327.

Logus Jerzy: II, 233.

Lombardus Piotr: 87, 259.

z Lozanny Wilhelm: 138.

z Lubiszowa Bernard: II, 365.

Lubraski Jan: II, 239, 271.

Luborzyca, wie: 241.

Luder Piotr: II, 167, 179.

Ludwik, król wgier.: 18, 32, 52.

Ludwik Orleaski: 164.

z Ludziska Jan: 355, 398, 432;
II, 47.

de Luna Piotr: zob. Benedykt XIII.

Luter Marcin: II, 141, 211.

ze Lwowa Micha: 195.

ze Lwowa Sebastyan: 255.

ze Lwowa Wincenty: II, 439.
de Lyra Mikoaj: 258.

de Lyssow Jakób: 223; II, 63, p.

z abiszyna Andrzej: II, 196.

z abiszyna Maciej: 423; 11,391.
aski Feliks: II, 265.

aski Jan: II, 81, 93, 242,276,369.
z ki Mikoaj: 50.

ekno, klasztor Cystersów: 180.

z owicza (de Bochyn) Adam:
II, 123.

z owicza Stanisaw: II, 78, 81,

223, 224.

Machaut, kronikarz francuski,

32.

Maciej, biskup wileski: 374.

Maciejowski Samuel: II, 258.

Maiselstein Caspar: 251.

z Malborga Andrzej: 87.

Magorzata Bawarska: 8.

Mancinellus Antonius: II, 218.

Marcin , opat Benedyktynów:
45, p.

Marcin V., papie: 90, 127, 162,

187, 189, 270.

z Marcinowic Piotr: 201.

Martialis: 217.

z Marienburga Andrzej: 228.

Marschalk Mikoaj: II, 245.

de Marsigli Luigi: 8.

Marsilius v. Jnghen: II, 84.

Marsuppini Carlo: 433.

Marsyliusz Ficinus: II, 140.

Masati de Aliphia Ludwik: II, 97.

Mateusz Clementis: 38.

Mazowsze, wyganicie linii pa-
nujcej Piastów: II, 51.

Medici Wawrzyniec: II, 140, 142.

Medyk Jan: II, 365.

Melanchton Filip: II, 211, 246.

Melsztyski Jan: II, 30.

Melsztyski Spytek: 455.

Melsztyscy Spytek i Jan II, 59,

350.

Mergus Mikoaj: II, 114, 146.

Myk Jan: 103.

Meykowa Katarzyna: 103.

Micha, ks. litewski: 104.

Micha, ks. mazowiecki: II, 51.

z Michaowic Mikoaj: II, 195.

de Michinicze Georgius: 464, p.
z Miechowa (Miechowita) Maciej:

29; II, 118, 264, 269, 284.

Mikoaj V, pap.: 373, II, 244.

Milis Jan: 191.

Mirika Jan: II, 114, 146, 183.

z Mirzyca Arnulf: II, 93.

z Modziszewic Wojciech: 228.

Mogia, klasztor Cystersów: 180.
Moncinereus Antoni: II, 273.

Monte Cassino: 21.

de Monte nivis Petrus: II, 321.

Montpellier, uniwersytet: 21.

29*
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Morstin Jerzy: II, 188.

Morstinowie: II, 149.

Mosellanus Piotr: II, 246.

z Moskorzowa Klemens: 77,81,p.
de Muris Jan : 214.

Murner Tomasz: II, 163.

Musuros Marcus: II, 244.

z Miinsterberga Mikoaj : 213.

Myszkowski Piotr: II, 370.

Nanker, bisk. krak.: 248.

z Napachania Antoni: II, 255.

z Napachania Maciej: II, 195.

Neapol, uniwersytet: 20.

Nerius, Plorentczyk: 194.

z Neumarkt Jan: 7, 8.

Nicolettus Venetus Pawe: II, 84.

Niemierza z Krzelowa: 201.

z Nissy Bernard: II, 65.

z Nissy Erazm: 88, 228.

de Noet Jan: 61.

Norymberga: II, 149.

z Nowego Miasta ukasz: II,

224.

z Nowego Miasta Micha: II, 195.

Nówko, kanon, sandom.: 102.

z Obiedzina Maciej: II, 428.

Occam Wilhelm: 261.

01avus z Upsali: 227.

Olenicki Zbigniew: 112, 173.
— jako dobrodziej uniwersytetu:

203.

— wobec husytyzmu: 276, 456.
— jego modo: 299.
— znaczenie jego dworu i kan-

celaryi: 301.

— jego otoczenie: 303.
— wobec zasady koncyliaryzmu:

349, 367, 376.
— starania o uzyskanie purpury

kardynalskiej: 367, H76, 378.
— stosunek do uniwersytetu:

447, 452.
— w opozycyi przeciw Kazi-
mierzowi Jag.: II, 7, 15.

— mier: II, 19.

Olenicki Zbigniew i Eneasz Sil-

vius: 321.

z Olenicy Jan: II, 15.

Olkusz: 13.

z Olsny Micha: II, 425.

z Oomuca Augustyn: II, 170*^

z Opatowca Marek: 431.

z Opatowca Wojciech: 400; II,

109.

z Opoczna Andrzej: II, 264.

Oporowski Wadysaw : 244, 273 •

II, 6.

Orzechowski Stanisaw: II, 77.

Ostroróg Jan: II, 12.

z Ostrzeszowa Jan: II, 101.386.

z Owicimia Jan (Sacranus):
II, 66, 74, 77—82, 197, 216, 222.

z Oszkowic (Oczkowic) Mikoaj:
232.

Otto, scholastyk krak.: 91.

Ottokar, król czeski: 153. f

Oxford, biblioteka: 176.

de Oyta Henryk: 259, 409.

Ochslin Ludwik: II, 232.

Pako, gniazdo Husytów: 454.

Palecz Stefan : 168, 178, 186, 193,

266.

Palencya, uniwersytet: 20.

Palomar Jan : b69.

Panchirz Stefan: 73.

Pannonius Jan: 307; II, 305, 307. -
' Parady , klasztor Cystersów:

180.

z Paradya Jakób : 355, 360, 416.

de Paravesino Jakób: 187.

Parentucelli Tomasz (Mikoaj V):

373.

Parkosza Jakób z Zórawicy: 410.

Pawe II, pap.: 133, 135.

Payne Piotr: 268, 272.

Peckam Jan: 214. .,---'

de Pennaforte Rajmund: 34.

Pernus Waleryan : II, 90, 259.

Perotti Mikoaj: II, 218.

z Perugii Kaspar: 166, 191.

Petit, Francuz: 164.

Petrarka : 7, 53.

Petrycy Sebastyan: II, 285.

Peuerbach Jerzy: 401; II, 167,

297, 302.

v. Pfolspeundt Henryk: II, 108, p.

Philopseudes Lucyana: II, 272.

Piccolomini Eneasz Silvius: zob..

Eneasz Silvius.

de Mirandola Picus: II, 140.

Pieczychowski Leonard: II, 251.

Pieskowski Bolesta Piotr: 166, p-
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Pilecka Elbieta: 172.

Pilecka Jadwiga: 172.

Piotr, król cypryjski: 32.

z Piotrkowa Jakób: 436.

z Piotrkowa Maciej: II, 362.

Pirzchaka Maciej z Opoczna:
U, 265.

v de Piscia Baltazar: II, 14.

Pisecky Wacaw: II, 174
Pius II,. pap.: zob. Eneasz Sil-

vius.

Piza: 21, 119.

. z Pizv Augustyn : 145, 167.

Platon: 434.

v. Plauen Henryk: 165.

Plautus 314.

Plinius mod.: II, 210,

[ z Pniew Wojciech: II, 313.

Podjebrad Jerzy: II, 128.

Podstolice, wie: 102.

Poggio Bracciolini: 175, 176.

Polizianio Angelo: II, 140.

Pomponio Leto: II, 133.

z Poznania (Basa) Wojciech: n,
125.

Praga: zob. Indeks rzeczowy,
de Praga Paulus: II, 28, p.

z Pragi Hieronim: 264.

Premonstratensi: 58, 59.

Proger Jan: II, 54.

Propertius: 217.

z Przedborza Maciej: II, 265, 440.

z Przemyla Marcin: zob. Król.
Ptolemeusz: II, 303.

Puszka Jan: 337.

z Pyczkowic Pawe: 423; II, 63.

Pylades z Brescii: II, 218.

Pyser (z Pyzdr) Mikoaj: 86.

z Pyzdr Zygmunt: 289.

z Racia Mikoaj: II, 51.

z Raciborza Wawrzyniec: 358,

415.

Kadlica Jan: 65.

z Radochoniec Jan: 200, 415;
II, 15.

z Radomia Bartomiej: 415; II,

15.

z Radomska Antoni: II, 69, 162.

Raimundus Lullus: II, 161.

z Ratysbony Jan Andreae: 66.

Regiomontanus (Muller) Jan: II,

\ 168, 302.

de-Regulis Jan: II, 101, 114.

Reichenau, klasztor: 176.

Reuchlin Jan: II, 257.

Rhases: 235.

v. Richenthal Ulrych: 164.

Rienzi Cola: 53.

Rithaimer Jerzy: II, 252.

Rockemberg Barbara: II, 149.

Rocobonella Piotr: II, 117.

Rosbach Jan: II, 235.

Rosslin (Rosinus) Stefan: n, 324.
Rottenburg, miasto : II, 231.

z Rotterdamu Erazm: II, 291.

de Rothwyla Valerius: II, 213.

Rozemberski Mikoaj: II, 284.

Rudolf IV, arcyks. austr.: 39, p.
Rudolfszell, miasto: 136.

Rudowski Andrzej: II, 57.

Ruprecht II, palatyn reski: 60,

73, 74.

v. Russdorf Pawe: 165.

Rustinimicus Marcus: II, 178.

Rvaka Maurycy: 107, 129, 159,

178, 266.

Rytwiaski Jan: II, 142.

z Rzeszowa Jan : 92, 108;

zRzeszowa Jan, bisk. krak.II, 200.

de Saccis Jan: 232, 233, 237.

Sacranus : zob. z Owicimia Jan.

de Sacrobosco (Holywood) Jan:
214.

Salamanka, uniwersytet: 44.

Salomonów rodzina: II, 238.

Salzwedel: II, 321.

Salyus Cassetta: II, 335.

San Gimignano: II, 133.

z Sanoka Grzegorz: 228, 311.

de Sancto Gemignano Dominik:
191, 192.

Sapieha Jan: II, 74, 76, 77.

Sapieha Pawe: H, 67, 77.

Sapieha Piotr: II, 67, 77.

Sarisberiensis Jan: 210; II, 225.

Savonarola: II, 21.

Schaffhausen : II, 231.

Scharffenberg Marcus : H, 232.

z Schaumberga Rudolf: 92.

Schedel Hartmann: II, 149, 197.

Schefler Jan: 203.

Schlick Kasper: 320, 322.

Scotus Duns: 259, 261.

Sculteti Nicolaus: 88.
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Sczekna v. Stekna Jan: 59,61,

88, 178, 265; II, 332.

Sebastyan, bedeluniw. kolosk.:
383.

z Seczemina Dominik: II, 235.

de Segusio Henryk: 249, 251.

Selig Stanisaw: II, 169, 176, 182,

195.

Seneka: 217.

z Siecina Wojciech: II, 335.

z Sienna Jakób: II, 11, 16.

z Sienny Bernard: II, 20.

Silvester Bernard: II, 226.

Silvius Jan: zob. Amatus.
Sirectus Antoni: II, 85.

ze Skalmierza Stanisaw: 79,83,

84, 85, 91, 193, 228, 278.

Skawinka Maciej: II, 54.

Skotnicki Bogorya Jarosaw: 14.

ze Supcy Jan: II, 100.

Smigellius (Smygiet) Jan : II, 235.

Sobniowski Stanisaw: 337,353.
Sokolnicki Mikoaj: II, 101, 388.

Solpha Jan: II, 125.

Sotan Józef: II, 74.

Sommerfeld Jan: zob. Aesticam-
pianus.

Spagnoli Mantuanus : II, 227.

Spicimir Morsztyn Mikoaj: 337,

410; n, 93.

S. Spirito, klasztor we Floren-
cyi: 8.

ze Sprowy Jan: II, 10.

ze Staniszewic Jan: II, 415.

Stankar Franciszek: II, 258.

Stary Scz : 8.

Statius : 217.

Stawrot, mieszczanin krak.: II,

149.

ze Stawu Mikoaj: II, 56.

Stechir Jan: 179; II, 332.

Stegmann Bernt: II, 49.

Steinhofer Sebastyan: zob. de
Halis.

Stercz Jan: U, 308.

Stobner Jan: 103.

ze Stobnicy Jan: II, 69, 84, 87,

88, 123, 161, 262.

ze Strassburga Tomasz: 259.

Strzelecki Suchywilk Jan: 9, 15,

32, 80.

Strzempiski Tomasz: 247, 333,

334, 362, 409; II, 10, 16, 91,

200.

Stwosz Wit: II, 150.

Sulpicius Verulanus: II, 218.

de Susa Henryk: 143.

Sutor Jakób: II, 230.

Sweybold Fio: II, 154, 183.

Syxtus IV, pap.: II, 135.

ze Szadka Jakób: 366; II, 51, 52,

60, 91.

ze Szadka Mikoaj: II, 269.

Szafraniec Jan: 81, p. 87, 88, 91,

101, 102, 202, 273.

Szafraniec Piotr: 102, 199, 202.

z Szamotu Grzegorz: II, 254.

z Szamotu Piotr: II, 5.

z Szamotu Szymon: II, 388.

z Szamotu Wojciech: II, 122.

z Szubina Sdziwoj: 94.

Szydowiecki Krzysztof: II, 238,
286.

Szyllingowie: II, 230.

ze remu Szymon: II, 441.

wigrygieo : 275.

wietlik Jan: 398.

winka Jakób: 153.

wirski Andrzej: II, 67, 70, 343.

Tabor Wojciech: H, 72, 74.

de Tarantasio Piotr: 259.

Targowicki Zygmunt: II, 268.

De Tarnów Mathias Iohanni s :

110 p.

Tempelfeld Antoni: 88, 228.

Tenedos, wyspa: II, 17.

z Tenczyna Jan: 67, 77, 201.

z Tenczyna Jan, II, 15.

Terencyusz: 217.

Thedaldi Ainolio: II, 134.

Thedaldi Jan: II, 134.

Theramo Szymon: 167.

Tibullus: 217.

Tomasz w.: 259; II, 84.

Tomicki Piotr: II, 89, 201, 239,

256, 257, 268, 271, 275, 287.

Traba Mikoaj: 81, p. 124, 149,

150.

Tratnowice, wie: 102; II, 423.

Trithemius: II, 89.

Trzecieski Andrzej : II, 256.

z Tuliszkowa Jan: 125, 144, 149.

z Tuliszkowa Mikoaj : II, 386.

Thurzo Jan: II, 149, 169, 216.

Thurzo Stanisaw: 150.

Tartaretus Piotr: II, 85.
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Ungler, drukarz: II, 154.

z Upsali Wawrzyniec: 107,

227. Por. 01avus.
Urban V, pap.: 21, 22, 23, 26,

30 31 39.

Urban VI, pap.: 47, 117.

Ursinus (Ber) Jan: zob. Ber.

Urye Dietrich: 142.

Vadianus zob. Watt.
- Valla Laurentius: II, 218.

de Valentiis Andrzej: II, 125.

i, Velius Ursinus Kasper: II, 236,\ 252.

Vergerio Pier Paolo: 117, 316.

Versor Jan: II, 157.

Vierdung Jan: II, 313, 323.

Vietor, drukarz: II, 154.

Viliscus Bernard: II, 185.

de Villa Dei Aleksander: 209;
II, 218, 220.

de Vino Salvo Gotfried: zob.
Galfrid.

Visconti Filip Marya: 188, 232.

Visconti Jan Galeazzo: 188.

Vitez ze Zredna Jan: 315, 402;
II, 307.

Yitreatoris Jan: II, 69.

'Wacaw, król czeski : 63, 80.

Waldemar, król duski: 32.

Waleryusz Maximus: 217.

Walter, prof. w Pradze: 36,43.
z Waradyna Jan: 304.

Warszawa: II, 331.

Wasserburg, miasto: II, 231.

Watt Joachim (Vadianus):II, 230,

238.

Watt Hektor: II, 230.

Watt Konrad: II, 230.

z Wawelnicy Eliasz: 86, 120,

229, 282.

Weis Jan: II, 111.

Wergiliusz: 217.

Wgry: zob. Indeks rzeczowy.
z Wieliczki Mikoaj: II, 121.

z Wielunia Micha: II, 152.

Wierzynek Mikoaj: 32, 39;

Wierzynki, Wirsingi: II, 149.

Wiklef (Wykliff) Jan: 262,

459.

z Wilna Adam: II, 70, 72.

z Wilna Bernard: II, 70.

z Wilna Jan: II, 70.

Wimpheling Jan: II, 79.

Winsen Eryk: 57, p.
Winterthur, miasto: II, 231.

Wismair Leonard: II, 12.

Wissemburg, miasto: II, 230.

Wilica, miasto: 244.

z Wilicy Jan: II, 229.

Witold, w. ks. lit.: 250, 269, 274,
273.

z Wittenbergi Blasius: II, 116.

Wadysaw Biay: 23.

Wadysaw Jagielloczyk : II,

110, 132.

Wadysaw Jagieo:
— charakterystyka: 53.

— dobrodziej uniwersytetu: 93,

95, 97, 181, 198.
— stosunki jego z Florencya

i Medyolanem: 187, 233.

— wobec husytyzmu: 267.
— jego mier: 292.

Wadysaw okietek : 8.

Wadysaw Pogrobowiec: II, 128.

Wadysaw Warneczyk: 314,

370, 395.

Wodkowicz (Vladimiri) Pawe,
jego traktaty i dziaalno na
soborze konstancyeskim: 125,

126, 131, 140—145, 158, 171.

— jego teorya wobec niewier-
nych: 182.

— dziaalno jego w sporze
polsko-krzyackim: 138, 140,

171, 186, 187, 189, 194.

— ostatnie lata i mier: 196.

— ocena jego dziaalnoci: 197.

Wolfram Piotr: 130, 138, 145,

146, 172, 181, 193.

Wolny Mikoaj: II, 56.

z Worczyna Pawe: II, 93.

z Wrocawia Micha: II, 83, 150,

159, 317.

z Wrocawia Zygmunt (Fusilius):

II, 170.

Wronin, wie: 241.

Wygandi Mikoaj: 64, 288.

Wysz Piotr z Radolina: 65, 77,

79, 81, 82, 99, 119, 200.

Wyszota z Górki : II, 5.
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Zabarella Franciszek: 128, 129,

180, 134, 136, 177, 249.
Zaborowski Jakób : 112, 193, 244

410. 437.

Zach Felicyan: 12.

Zainer Gunther: II, 154.
z Zakliczewa Pawe: II, 168, 381,

438.

Zaklika, kanclerz: 81, p.
Zambeccari Franciszek: II, 206.
z Zatora Pawe: 289, 466.
z Zawady Stanisaw: II, 64.
Zawisza Czarny: 125, 130, 138,

149.

Zawisza Jan: 23.

z Zbszynia Abraham: 454.
Zbszy, gniazdo husytyzmu:

454.

Zebrzydowski Andrzej: II, 242.
Zeno Antoni: 192.

Zerwikaptur, dom uniwersyte-
cki: 217. II, 280.

de Ziegenhals Jodocus : 211.
Zielonki, wie: II, 280,
Ziemowit IV, ks. mazow.: 104.
Zinck Jan: II, 237.
Zofia, ona W. Jagiey: 395.
Zwiereticz Zdzisaw: 460.
Zygmunt, cesarz niem.: 121, 122,

141, 142, 143, 186, 267, 270.
Zygmunt Korybut: 267.
Zygmunt Stary: II, 132, 217.
Zygmunt August: II, 395.
Zmudzini na sob. w Konstancyi:

144.
J

ze wanowa Piotr: 214. 399.

--#-



Indeks rzeczowy.

Akt erekcyjny uniwersytetu Ka-
zimierzowskiego : 32, 36.

Akt fundacyi uniw. wiede. Ru-
dolfa IV, 39, p.

Akt konsulów i rajców krak.
z r. 1364, którym zobowizuj
si do szanowania przywile-
jów uniw.: 39.

Akt Wadysawa Jag., odna-
wiajcy uniwersytet: 68, 69, 78.

Alchemia w rednich wiekach:
II, 320.

Almanachy (kalendarze) kra-
kowskie: II, 300.

Alzackie rodziny w Krakowie:
II, 230.

Alzacya, jej stosunki z Krako-
wem: II, 149.

de Annatis, traktat Pawa Wo-
dzimierza: 131.

Annaty papieskie: 132.

Apologeticus, traktat Gersona:
165.

Arystoteles i jego pisma jako
ródo nauki scholastvcznej:

207; II, 315.

Arytmetyka, jej nauka na uniw.
Jag.: II, 296.

Astrologia i zajcie si ni w re-
dnich wiekach: II, 318.

Astrologia na uniw. Jag.: II, 301.

Astrologia i wróby astrolog.

w Polsce: II, 319.

Astronomia na uniw. Jag.: II,

298, 301, 309.

Astronomiczne tablice króla Al-
fonsa: 403.

Augustyanie, ich rola w ruchu
umysowym od XIII w. po-
czwszy: 7.

Augustyanie, sprowadzenie do
Polski: 13.

Augustyanie de poenitentia w
Krakowie: 107.

Bakalaryat, stopie naukowy:
211, 214.

Bakaarz artystów, wyksztace-
nie i zajcia: II, 379, 380.

Bakaarz kanonistów: II, 389.

Bakaarz medycyny, jego zajcia
i praktyka lekarska: II, 385.

Bakaarz- kursor na wydz. teol.:

II, 392.

Bakaarz-formatus: II, 393.

Beania: II, 329.

Bedele uniwersyteccy: 383. II,

409.

Bellum spirituale (spór o biskup-
stwo krak.) za Kazimierza Jag.:

II, 11, 50.

Benedyktyni sowiascy w Bo-
nii, Kroacyi i Dalmacyi: 57.

— w Krakowie i Pradze: 57.

Benedyktyni z Sieciechowa: 94.

Beneficya kocielne jako uposa-
enie profesorów uniwersytetu
Jag.: 93, 99, 100.

Bero uniwersytetu : 467.

Bernardyni w Polsce: II, 29.
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— jako apostoowie katolicyzmu
na Wschodzie: II, 68.

Bezkrólewie po Kazimierzu Jag.
II, 196.

Bezkrólewie po Wadysawie
Warn.: 373.

Biblioteka Jagielloska, pierwsze
pocztki: 89.

— dalszy jej rozwój: 177, 259,

282, 387; II, 64, 274.

Biblioteka w Oxfordzie: 176.

Biesiady w uniwersytecie i cz-
stowania profesorów z oka-
zyi egzaminów i promocyi:
II, 378, 381, 382, 389, 393, 394,
395.

Biskupi krak., ingerencya przy
egzaminach i nadawaniu sto-

pni naukowych: 41.

Biskupi krak. opiekunami praw
i przywilejów uniw. Jag.: 70.

Biskupi krak. kanclerzami uniw.
Jag.: 81, 446.

Biskupi polscy jako mecenasi
humanistów : II, 239.

Biskupi polscy, ich wybory za
Kazimierza Jag.: II, 6, 10.

Biskupstwo przemyskie, zorga-
nizowanie: 57. p.

Boloczycy, ich rady i podniety
do zaoenia studium gene-
rale w Krakowie: 17, 37.

Bursa divitum: II, 60, 348.

Bursa Dugosza: II, 91. 347.

Bursa filozofów: II, 3:58.

Bursa Jana Isnera: 105; 11,343.
Bursa Jeruzalem: 466; II, 60,

344.

Bursa jurystów (grochowa): II,

345.

Bursa kanonistów: zob. bursa
Dugosza.

Bursa medyków: II, 348.

Bursa niemiecka: II, 205, 261,

352.

Bursa nova: II, 353.

Bursa wgierska: II, 59, 90, 156,

188, 26i, 349.

Bursy uniwersyteckie i ich zna-
czenie: II, 342, 354, 357.

Bursy uniw., ich ustrój wewn.:
II, 357.

Carminum structura, podrcznik

Corvinusa do nauki wierszo-
wania: II, 171.

Cel studyów uniwers. w rednich
wiekach: II, 373.

Cesarze niemieccy, ich ingeren-
cya przy zakadaniu uniwer-
sytetów redniow.: 19.

Cesarstwo a papiestwo : 189.

Chiromancya: II, 321.

Chrzecijastwo na Litwie, sta-

rania król. Jadwigi koo jego
krzewienia: 63.

Co królewskie, jako ródo upo-
saenia profesorów uniw.: 96.

Cmentarz na Piasku: II, 112.

Codex Iustinianeus : 35.

Codex picturatus Behema: II,

150. 272.

College Royal w Paryu: II, 257.

Collegium trilinguew Lovanium:
II, 257.

Conclave z r. 1417 na soborze
w Konstancyi: 162.

Constitutiones Clementinae: 35.

Cosmografia Corwinusa, podr-
cznik do geografii: II, 170.

Cyceronianizm : 302.

Cyrylickie druki w Krakowie:
II, 70. 154. 314 p.

Cystersi a uniwersytet Jag.: 179;
II, 331.

Cystersi jako podpora germani-
zmu w Polsce: 180.

Czechy, ich kultura za Karola
IV: 7.

Czechy, wpyw na dziaalno
Kazimierza W.: 13.

Czechy w blizkich stosunkach
z Polsk za Jagiey: 57,264.

Czechy za panowania króla Wa-
cawa: 82.

Czescy przybysze w Krakowie
za Jagiey: 58.

Czeski jzyk, pisownia w re-
dnich wiekach: 411.

Czesne, jako uposaenie profe-

sorów uniw.: 93, 203.

Decretalia Grzegorza IX: 34.

Dekretysci (kanonici) ciesz si
wielkiem uznaniem w kraju
i wielkich dochodz stanowisk:
243.
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Dekretyci, ich wpyw na roz-

wój prawa kocielnego pol-

skiego: 243.

Dekretyci wybitniejsi XV w.:

244.

Dekretyci na usugach Kocioa
i pastwa: 250.

Dekretyci, ich stanowisko w
sporze o królestwo Witolda:
251.

Dekretyci wobec spraw ekono-
mii spoecznej : 408.

Descriptio Sarmatiarum, traktat

Miechowity: U, 122.

Digestum vetus: 35.

Digestum novum: 35.

Digestum infortiatum: 35.

Dobrodzieje uniwersytetu Jag.:

101, 200.

Doctores bullati (kreowani w
Rzymie): II, 151.

Doctrinale Aleksandra de Villa

Dei: 209. II, 218.

Dogmatyka, jej nauka na uniw.
Jag.: 259.

Doktorat dekretów (kanonów):
II, 390.

Doktorat medycyny: II, 388.

Doktorat (magisterium) teologii,

najwyszy stopie naukowy:
256; II, 393.

Dominikanie a uniwersytet Jag.:

II, 43, 334.

Donatusa podrcznik do nauki
gramatyki : 209.

Drukarska sztuka, wynalezienie:
II, 15 .

Drukarnie w Krakowie w XV
w.: II, 154.

Duchowiestwo polskie nisze,
jego niedostateczne wykszta-
cenie: 248.

Duchowiestwo polskie wysze,
jego zabiegi koo podniesienia
stanu uniwersytetu krak. w
XVI w.: II, 268.

Dyalektyka czyli logika, jako
naukaw wiekach rednich: 207.

Dyalog Marcina opata, w któ-
rym senex opowiada o dziew-
czynie, uczszczajcej na uni-
wersytet: 45, p.

Dysputy na wydziale artystów:
225; II, 377.

Dysputy scholast3-ezne, ich po-
wolny zanik: II, 266.

Dysputy sobotnie, actus sabba-
tivi na wydz. art: 225. II, 418.

Dziekan wydz. art.: II, 417, 418.
Dziekan wydz. kanon.: II, 431.
Dziekan wydz. teol.: II, 416.
Dziekan med.; II, 115.

Egzamin na bakaarza artystów:

211, 212, p.; II, 376.

Egzamin na magistra artystów:
213; II, 380.

Egzamina w innych wydzia-
ach: II, 385.

Epidemie z kocem rednich
wieków: II, 107.

Epistolografia i jej znaczenie
321; II, 42, 219.

Epoka Zygmuntowska: II, 291.

Expektatywy v. Expektancye na
beneficya duchowne: 133.

Fakultety, jako czci skadowe
uniwersytetu: 206.

Fakultet artystyczny odpowiada
wiekiem scholarów i zakre-
sem nauki dzisiejszym gimna-
zyom: 206.

— zakres nauki: 207, 409.
— studya na nim odznaczaj
si idealnym nastrojem, ode-
rwaniem od ycia i jego po-
trzeb: 215.

— jego statuty: 228.
— jako przygotowanie do wy-

szych nauk: II, 166.

— czas trwania nauki: II, 376.

— egzamina i stopnie naukowre:

II, 376.
— wybór lekcyi: II, 404.

— collegiaci maiores, minores
i extranei: II, 416.

— pomieszczenie i wykady: II,

416, 417.

Fakultet kanonistyczny (prawni-
czy) w pocztkach uniwersy-
tetu: 109.

— stanowisko i dziaalno: 239.
— wyposaenie profesorów: 241.
— maa liczba profesorów : 242
— lector ordinarius, pierwsza
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powaga miedzy magistrami:
242.

— zakres nauki : 24-2, 243.
— wewntrzne dzieje po mierci
W. Jagiey: 407.

— wewntrzne dzieje w drugiej
poowie XV w.: II, 90.

— czas trwania nauki: II, 389.
— egzamina i stopnie nauko-
we: II, 389.

Fakultety medyczne w uniwer-
sytetach redniowiecznych

:

229.

Fakultet medyczny w pocz-
tkach uniw. Jag.: 109.

— jako cze skadowa uniw.:
229.

— statuty: 234.
— brak warunków ycia i roz-

kwitu: 235.
— magistrzy onaci: 236.
— ycie wewn. po mierci W.
Jagiey: 397.

— ycie wewn. w drugiej po-
owie XV w.: II, 99.

— brak kollegialnego ustroju:
II, 99.

— czas trwania nauki: II, 385.
— egzamina i promocye : II, 385.
Fakultet medyczny w Heidel-
bergu: 230.

— w Wiedniu: 2-4.

Fakultet teologiczny na uniwer-
sytetach redniowiecznych: 40.

— potrzeba jego otwarcia w
Krakowie: 62.

— starania Jadwigi i Jagiey
u papiea o pozwolenie otwar-
cia: 62.

— papie zezwala na otwarcie:
63, 70.

— naczelne stanowisko w hie-

rarchii uniwersyteckiej: 253.
— uposaenie: 25i, 413.— zakres nauki: 257.
— czas nauki: II, 391.

Fakultet teologiczny, jego sta-

nowisko wobec sporu Okka-
mistów i Skotystów: 262; II,

83.
'

— wewn. ycie po mierci W.
Jagiey: 413.

— wybitniejsi czonkowie wy-
dziau z teffo czasu: 415.

— w drugiej poowie XV w.:
II, 62, 63.

— egzamina i stopnie naukowe:
255; II, 390.

— skad, pomieszczenie, wyka-
dy: II, 414.

Franciszkanie: II, 20, 25.

— wydaj najwybitniejszych te-

ologów: 260.

Frekwencya uczniów na uni-
wersytecie Jag. w pocz. XV
w.: 110.

— w drugiej poowie XV w.:

201; II, 169.
— w pierwszej polowie XVI w.:

II, 286.

Fundacya na rzecz uniwersytetu
Doroty Jagerdorff i Jana Sche-
llera: 203.

— Niemierzy z Krzelowa: 201.
— otarza w. Bartomieja: 102.
— Jakóba z Boturzyna: 202.

— Piotra z Marcinowic: 201.
— Miechowity: II, 279.

— Piotra Wysza: 200.
— Szafraców: 202.
— Tomickiego dla lektora wy-
mowy: II, 280.

— Zbigniewa Olenickiego przy
kapitule w. Floryana: 203.

— Zbigniewa Olenickiego dla

kaznodziei w kociele katedr.

465.

Globus nieba Bylicy: II, 310.

Gra w karty, szachy i kostki

midzy modzie uniwers.:
II, 163, 362.

Gra w karty, jako rodek nau-
kowy: II, 163.

Gramatyka,jako podstawa nauk:
207, 208.

Grecki jzyk, zajcie si nim
midzy humanistami z pocz.

XV w.: 388.

Greczyzna, maa jej znajomo
w wiekach rednich: II, 243.

Greczyzna w XV w. we Wo-
szech : II, 244.

Greczyzna, pierwsze jej lady
na Pónocy: II, 245.

Greczyzna w Krakowie : II, 247.
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Handlowe stosunki Polski z Flo-

rency: II, 134.

Hebrajszczyzna na uniwersyte-
tach : II, 257.

Hebrajski jzyk w Krakowie:
II, 257.

Hierarchia w naukach na uni-

wersytecie redniowiecznym

:

206.

Historya Dugosza: 326; 11,283.

Historyografia w Polsce XV w.:

301. II, 41, 122, 326.

Historyografia polska po Du-
goszu: II, 283.

Hortulus elegantiarum Corvi-
nusa: II, 171.

Hospitia (mieszkania) dla magi-
strów i uczniów: II, 340.

Humanizm, pierwsze jego drga-
nia na uniw. w Heidelbergu
i Wiedniu: II, 167.

— na soborze bazylejskim: 341.

— w Krakowie, pierwsze jego
przebyski : 432.

— w uniwersytecie Jag.: II, 127,

165.
— krzewi si przewanie poza
uniwersytetem po bursach i

mieszkaniach prywatnych: II,

260.
— wojujcy i wdrujcy: H, 172.

— w Krakowie po odjedzie
Celtesa: II, 203—214.

— wprowadza zgorszenie do li-

teratury i zepsucie obyczajów:
II, 190.

Humanici a jeyk aciski: II,

219.

Husytyzm w Czechach: 263.
— wpyw na Polsk: 265.
— w Polsce: 273.

— w Wielkopolsce: 454.
— w uniwersytecie Jag.: 456.

Husycka dysputa w Krakowie:
268, 272.

Husycka sprawa na soborze
w Bazylei: 369.

Husyckie wojny: 270.

Inauguracya naukowej pracy
w otwartym przez W. Ja-
gie uniwersytecie: 78, 79.

Judicia czyli prognostyki astro-

logiczne: II, 301.

Jurysdykcya konserwatorów u-
niw.: II, 367.

Jurysdykcya rektora uniwers.:
II, 366.

— skad sdu, appellacye, wy-
miar kary: II, 371.

Jurysdykcya wadz uniwersy-
teckich: II, 367.

— powodem kolizyi midzyna-
rodowych: II, 369.

— spory kompetencyjne z inny-
mi trybunaami: II, 370.

Kalendarze i prognostyki: II,

151, 300.

Kanclerze pastwa za Jagiey:
81, p.

Kanclerze uniwersytetu; konflikt

midzy papieem a królem,
kto ma sprawowa ich fun-
kcye: 80.

Kanclerze uniwersytetu, stano-
wisko wobec uniwersytetu:
78, 80.

— ich znaczenie: 445.

Kanclerz, resp. wicekanclerz na-
daje licencyatur czyli prawo
nauczania na rozmaitych wy-
dziaach uniw.: II, 381, 390,

393.

Kary nakadane na magistrów
za opuszczanie lekcyi i nie-

odpowiednie zachowanie si:
II, 416, 441.

Kanclerstwa królewskie, jako
ródo uposaenia profesorów
uniwers. Jag.: 97, 98. 414, II,

113. 427.

Kapitua w. Floryana: 414; II,

427.
— jej inkorporacya do uniwer-

sytetu: 95—98, 203.

Kartuzi: 30.

Karyera duchowna, jako cel i

gwiazda przewodnia w stu-

dyach uniw.: II, 375.

Katolicyzm i prawosawie we
wschodnich dzielnicach Pol-
ski: II, 68.

Kaznodziejska wymowa: 285.
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Kaznodziejstwo w jzyku pol-

skim: 286, £66.

Klasyczne wykady w uniwers.
Jag. z kocem XV w.: II, 226.

Kodyfikacya Justyniana podsta-w nauki prawa rzymskiego
w uniwersytecie redn.: 35.

Kollegiata w. Idziego, patronat:
94.

— inkorporacya do uniwersy-
tetu: 94.

Kollegiatura Corporis Christi w
Olkuszu: II, 55.

— Corp. Christi w kociele w.
Floryana: II, 56.

— bisk. Tomickiego: II, 98.

— Jakóba z Piotrkowa: 436.
— Jana Dbrówki: II, 55.

— Katarzyny z Michaowa: 440, p.— Marcina Króla: 406, 437.

— Meykowej: 104, 204, 217.
— Miechowity: II, 120.

— Mikoaja z Brzenicy: 437.
— Nowkona: 103, 204, 216.
— Otarza Mki Paskiej: II, 57.

— Otarza w. Donata: II, 56, 65.

— Otarza w. Jana na zamku:
II, 91.

— Otarza w. Tomasza na zam-
ku: II, 56, 91.

— Stobnera: 103, 204, 218.

— Szafraców (Trtnowicka):
218

— W. W. witych: 204.

— Zaborowskiego: 437.

Kollegiatury, ich rozdawanie:
449.

Kollegiatury spericlitatae vel la-

psae« : II, 267.

Kollegium jurystów (kanoni-
stów) w Krakowie: 108, 241;
II, 90.

— organizacya i pomieszczenie:
II, 430—432.

Kollegium medyków: 231, 236;
II, 432.

Kollegium mniejsze (collegium
minus, novum): 439; 11,58, 350.

— zakres wykadów: II, 60, 61.

— organizacya: II, 429.

Kollegium Jagielloskie (colle-

gium maius: 71, 73, 75, 108,

110, 199, 200, 436; II, 60. 198.
— statuty: 436.

— zakres wykadów: II, 60.

— jego mieszkacy: II, 420, 421,
425.

— powoywanie do tego kol.:

II, 421.

— ustrój wewntrzny i prepo-
zyt: II, 422—424.

— zasobno domu: II, 428.

Kollegia uniwersyteckie, jako
miejsca wykadów: II, 359.

Kollegia uniwersyteckie na Za-
chodzie, ich przeznaczenie:
72, 74, 75.

Kollegiaci mniejsi wydz. art:

216—218, 441.

Kollegiaci wiksi (regii): 219.

Kollegiaci w. Floryana: 220

—

224.

Kollegium uniwers. w Heidel-
bergu: 73.

Kollegium dla Cystersóww Kra-
kowie: n, 332.

Kollegium litewskie w Pradze:
63.

Kollegium Karola IV w Pradze:
72.

Kollegium w. (kardynalskie):

133.

Koncyliaryzm, pojciewyszoci
soboru powszech. nad papie-
em: 116, 134.

Koncyliaryzm w Polsce: 134.

Koncyliaryzm w uniw. Jag. i

w innych w czasie soboru
bazylejskiego: 348.

Kongres w Mantui: II, 17.

Kongres wiedeski 1515 r.: II,

287.

Konkordat wiedeski z 1448 r.:

II, 5.

Konserwatorzy uniwers. Jag.:

80, 106; H, 367.

Konserwatorzy uniw. praskiego:
106.

Kortezanie, Romipetae, dobija-

jcy si w Rzymie o prowi-
zye i nominacye: II, 152.

Koció w. Anny, patronat: 202;

II, 332.

Koció w. Barbary, kazania
niemieckie: II, 289.

Koció w. Krzya Benedykty-
nów sów.: 57.

Koció N. P. Maryi, jako kate-
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dra niemieckiego mieszcza-
stwa: II, 289.

Koszta promocyjne: I, 256; II,

281.

Kraków a Norymberga: 11,149.

— przy kocu XV w.: II, 127.

— mieszkacy i kultura: 11,148.

— ogniskiem postpuw rónych
naukach: II, 283.

— mieszczanie krakowscy wo-
bec sprawy zaoenia uniwer-
sytetu: 27.

— mieszczanie krakowscy wo-
bec Kazimierza W.: 27, 28.

— mieszczanie krak., ich kul-

tura i znaczenie: II, 149, 181.

— mieszczastwo krak., rekru-

tuje si w XIV i XV w. prze-
wanie z rodzin napywaj-
cych z Niemiec: II, 148.

— mieszczastwo krak., jego
polszczenie si: II, 288.

Kronika Miechowity: II, 122.

Krzyacy, spory graniczne z

Polsk: 19.

— starania o zaoenie uniwer-
sytetu w Chemnie: 48.

— spór z Polsk na soborze
w Konstancja: 139.

— rozejm w Paryu: 146, 149.

— dalszy cig sporu po soborze:
186.

— apellacya W Jagiey do
Rzymu: 187.

— sprawa w Rzymie : 189, 190

—

192.
— sprawa na soborze w Bazy-

lei : 343.
— napad na Polsk 1431 r.: 331.
— pokój w Toruniu: II, 51.

Kult Matki Boskiej w wiekach
rednich: II, 44.

Labyrinthus, podrcznik do na-
uki gramatyki i stylistyki: 210.

Licencyat artystów: II, 381.
— kanonistów: II, 390.
— medycyny: II, 388.
— teologii: II, 393.

Limitacya: II, 329.

List papiea Urbana V do arcyb.
gnien. w sprawie zaoenia
uniwersytetu w Krakowie: 25,

p. 30.

Litwa, stosunki jej z Rosy za
czasów w. ks. Aleksandra: II,

71, 73.

Logika Arystotelesa: 207.

acina, jej nauka w uniwersy-
tetach redniowiecznych: 209.

aciski jzyk, jako jzyk wy-
kadowy: 208.

acina humanistów: 302. II,

219.

acina
219.

Magister artium, jego stanowi-
sko w hierarchii uniwersyte-
ckiej: 205, 216.

— egzamin na magistra: 213;
II, 380.

— jego zajcia i studya na wy-
szych fakultetach: II, 384.

Magister (doctor) teologii: 255;

11, 393.

Matematykaw wiekach redni eh:

II, 295.
— jej nauka w uniwers. Jag.:

II, 296, 298, 300.

Matrykua uniwers. Jag., pierw-
sze wpisy: 77, 78.

Mazowsze, wyganicie jednej

z linii Piastów: II, 51.

Mazurzy celem przycinków
wród modziey uniwers.: II,

362.

Medj'cyna, jej nauka w wiekach
rednich: 230.

— na uniwersytetach woskich

:

230.
— jej kult w sporze odrodzenia

II, 107.
— a humanizm: II, 125.

— lekarze i praktyka lekarska
w wiekach rednich: II, 101.

— lekarze-szalbierze: II, 105.

MemoryaJanaOstroroga: 11,12.

Metoda nauczania w uniwersy-
tecie: II, 405.

Metropolia kijowska: II, 67.

Miasta, ich rozkwit — mikko
i zepsucie obyczajów: II, 23.

Mieszkania (hospitia) scholarów
i magistrów uniwersytetu Ka-
zimierzowskiego: 20, p., 33.

Mieszkania scholarów uniwers.
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Jagiell., system hospicyalny i

kollegialny: II, 193, 340.

Mieszkania scholarów w kolle-

giach: II, 355.

Mieszkania scholarów w szko-
ach parafialnych: II, 356.

Modzie uniwersytecka, jej za-
chowanie si: II, 360.

Modzie uniwersytecka, stron-
nictwa i antagonizmy naro-
dowe: II, 362.

Modzie zakonna na uniwersy-
tecie Jag.: U, 331.

Mnemonika, sztuka pamiciowa:
II, 69, 162.

Modus epistolandi Sacranusa

:

II, 80.

— Sommerfelda: II, 206.

de Monarchia, traktat Dantego:
142.

Morbus gallicus (choroba dwor-
ska): II, 108.

Nauka kanonów w uniwersy-
tecie Jag. i jej znaczenie: 127.

Nauki przyrodnicze w wiekach
rednich: II, 294.

Niemcy w Polsce: 154.

Niemcy na uniwersytecie Jag.:

II, 287.

Niemiecki jzyk, jako warunek
wyszego wyksztacenia w
Polsce XV w.: 451.

Niemieckie rodziny w Krako-
wie: II, 149.

Niemiecka nacya na soborze
w Konstancyi: 139.

Nigromancya (nekromancya): II,

321.

Norymberga a Kraków : II, 149,

175.

Nostryfikacya obcych stopni na-
kowych na uniw. Jag.: II, 395.

Obserwanci (Bernardyni), ich

rola w XV w.: II, 20.

Okkamici na uniw. Jag.: II, 83.

Opaty egzaminacyjne i promo-
cyjne: 256; II, 281, 378.

Opaty wpisowe na uniwersy-
tecie: II, 328.

Papiee, ich ingerencya przy
zakadaniu uniwersytetów re-
dniowiecznych: 19, 20.

Parva naturalia, pisma Arysto-
telesa, jako przedmiot -wyka-
dów: 213.

Piastowie mazowieccy a uni-
wersytet Jag.: 104.

Pijastwo wród magistrów;
II, 439.

Pismo w., jego nauka na uni-
wersytecie Jag.: 257, 258.

Podróe Polaków i Krakowian:
H, 150.

» Poeci «, krzewiciele humanizmu
na uniwersytecie Jag.: II, 228.

Poetria nova Gotfrida de Vino
Salvo, podrcznik do nauki
stylu: 210.

Polityka polsko-czeska w czasie
zaburze husyckich: 267.

Polityka polska wobec Czech
i Wgier: II, 128.

Polityka dynastyczna Jagiello-

nów: II, 129.

Polska, jej stan w czasie otwar-
cia soboru bazylejskiego: 331.

Polska za Kazimierza Jag.: 11,127.

Polska pierwszem mocarstwem
na Wschodzie: II, 130.

Polski jzyk, pisownia w re-
dnich wiekach: 411.

Pomnik Jana Olbrachta na Wa-
welu : II, 215.

Pomnik Kallimacha w kociele
Dominikanów: II, 141.

Pomnik Piotra z Bnina w Wo-
cawku: II, 144.

Poary w Krakowie: II, 58, 100,

139, 198.

Prawnicy, zapotrzebowanie ich

tudzie ich zadanie w wie-
kach rednich: 18.

Prawo kocielne polskie, jego
rozwój w pierwszej poowie
XV w.: 243.

Prawo rzymskie, jego nauka
w pierwszej dobie uniwersy-
tetów redniowiecznych: 239,

240.

Prawo rzymskie, jego zaniedba-
nie wskutek wpywu Kocioa:
II, 93.
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Prawo rzymskie na uniwersy-
tecie Kazimierzowskim : 35, 37.

II, 95.

Prawo rzymskie i jego znajo-

mo w Krakowie z kocem
XV i pocztkiem XVI w.: II, 96.

Prebenda kaplicy w. Elbiety
w Kobierzynie, jako uposae-
nie uniwersytetu: 201.

Prebenda kaplicy w. Maryi
Magdaleny: 99.

Prebenda kocioa w. Wojcie-
cha: 99.

Prepozyt Collegium : II, -422.

Prepozyt bursy: II, 358.

Probostwo w. Anny: 202. II, 54.

Probostwo w Igoomi: 202.

Probostwo w. Mikoaja: II, 54.

Profesorowie uniwersytetu Ka-
zimierzowskiego, skad i upo-
saenie: 34, 35, 45.

Profesorowie pierwsi uniwersy-
tetu Jag., sprowadzeni z Pragi:

83.

Profesorowie uniwersytetu Jag.,

uposaenie: zob. Uniwersytet
Jag.

Profesorowie uniwersytetu Jag.

w subie publicznej : 185.

Profesorowie uniwersytetu Jag.,

jako wiadkowie w procesie
polsko-krzy.: 193.

Profesorowie uniwers3'tetu Jag.,

udzia w uroczystych przyj-
ieciach i pogrzebach: II,

264.

Profesury wyszych fakultetów,

ich powstanie: 93.

Promocye uniwersyteckie — ko-
szta: 256; II, 281.

Promocya (pierwsza) na dokto-
rów medycyny w Krakowie:
II, 388.

Promocya uroczysta na doktora
(magistra) teologii: II, 394.

Promotorowie uniwersytetu: 81,

82, p.

Prokurator uniwersytetu : II, 409.

Prowizorowie burs : II, 357.

Pruska modzie na uniwersy-
tecie Jag.: II, 336.

Prusy, sekularyzacya: II, 287.

Hist. Uniw. T. II

Quadrivium redniowieczne: 44,

206; II, 294.

Rady Kallimacha: II, 137—139.

Rebaptyzacya Greków: II, 71.

»Redukcya« wyznawców Ko-
cioa wschodniego: II, 75.

Reforma klasztorów i zako-
nów w wiekach rednich: II,

20.

Reforma Kocioa na soborze
w Konstancyi: 161.

Reforma uniwersytetów w du-
chu humanizmu: II, 217.

Reforma uniwersytetu Jagiell.

w pierwszej poowie XVI w.:

II, 281, 282.

Reforma uniwersytetu Górskie-
go z 1579 r.: if, 282.

1'eformacya, jej wpyw na
zmniejszenie si frekwencji
w uniwersytecie Jag.: II, 287.

Rektor uniwersytetu Kazimie-
rzowskiego, wybór: 36.

Rektor uniwersytetu Kazim.Ju-
rysdykcya: 33, 31.

Rektor uniwersytetu Jag., wy-
bór i zakres dziaania: II, 406,

409.

Rektor uniwersytetu Jag., ju-

rysdykcja: II, 366, 371.

Rektorowie (pierwsi piciu) uni-

wersytetu Jag.: 90—92.
Rektorowie uniw. Jag., nadzwy-

czajna kompetencya: U, 193.

Reserwaty papieskie: 132.

Resumpcye, przygotowania do
egzaminów na podstawie wy-
kadów: II, 192, 359.

Resumpcye a humanizm: II, 260.

Retoryka, jako nauka w uniw.
redniowiecznych: 210.

Rok uniwersytecki i jego po-
dzia na semestry: II, 399.

Rozkad dzienny nauki na uni-

wersytecie: II, 402.

Rzd uniwersytetu: 109, 236. II

406.

Sankcya pragmatyczna we
Francyi: II, 5, 33.

Schizma papieska: 115, 116, 118,

161, 345.

30



466

Scholar uniwersytecki, zapisa-

nie si na uniwersytet : II, 327.

— oddanie si w opiek jednemu
z magistrów (limitacya) : II.

328.
- przyjcie ze strony starszych
kolegów (depositio beaniae):

II, 329.
- pierwsze lata nauki: 207.

Scholarze uniw., wiek i pocho-
dzenie: II, 327, 328.

Scholarze — serwitorzy: 11,356.

Scholarze — ebracy (mendican-
tes): U, 357.

Scholastyka na uniwersytetach
redniow. : 210.

— najwikszy rozkwit: 260.

— powolny upadek: 260.

prdy w drugiej poowie XV
w.: II, 82.

— ostatnie byski: II, 155, 161.

Senat akademicki: II, 410.

Seniorowie burs: II, 357, 358,

359.

Sententiarius (naucz, sentencyi)

na wydz. teol.: II, 393.

Sesye uniwersyteckie: II, 410.

Skarb znaleziony w kollegium
art.: II, 198.

Skotyzm w uniwersytecie Jag.:

262; II, 84.

Sowianie i Niemcy w wiekach
rednich: 152, 160.

Sobór w Bazylei: 329.
— zaproszenie Polski: 331—333.
— uznanie soboru ze strony u-
niwersytetu Jag.: 333.

— zgoda midzy papieem a so-

borem: 334.
— reprezentacya uniwers. Jag.

i innych uniwersytetów: 335.
— mistrzowie krakowscy na
soborze na wasna rk:
337.

— urzdowa deputacya Polski:

335, 339.
— naboestwo aobne zaWa-
dysawa Jagie : 340.

— humanizm na soborze: 341.
— sprawa polsko - krzyacka

:

343.
— rozam midzy papieem a
soborem : 345.

— schizma papieska: 345.

— rozmaite obozy i stronnictwa
w chrzecijaskim wiecie:
346.

— stanowisko uniwersytetu kra-
kowskiego i innych uniwer-
sytetów za soborem : 347, 348.

— Zbigniew Olenicki owiad-
cza sie za soborem: 349,350,
351, 365, 368.

— poselstwo od soboru do Pol-
ski: 352, 354, 366.

— traktaty mistrzów krak. za
soborem: 357—364.

— synod czycki owiadcza si
za soborem: 364.

— król Wadysaw hamuje zby-
tnie zapdy Bazylejczyków:
370.

— ponowne poselstwo od so-

boru do Polski: 374.

— Kazimierz Jag. skada obe-
dyency prawowitemu papie-
owi Mikoajowi V: 375, 380.

— Zbigniew Olenicki opuszcza
spraw soboru: 375, 376.

— upadek znaczenia soboru:
378.

— uniwersytet krakowski wy-
trwale stoi po stronie soboru:
379—381.

— uniwersytet krakowski za-

pytuje o zdanie inne uniwer-
sytety: 382.

— uniwersytet krakowski ska-
da obedyencye Mikoajowi V:
385.

— wpywy kulturalne soboru:
387.

Sobór w Ferrarze: 345.

Sobór we Florencyi: 345.

Sobór w Konstancyi: 123.

— urzdowa deputacya Polski:

124.
*

— zasada koncyliaryzmu bierze

gór: 136.

— sprawa polsko- krzyacka:
139—148.

— sprawa Jana Husa: 136,

144.
— deputacya Zmudzinów: 144.

— sprawa pamfletów Falken-
berga: 155—160, 165, 166, 168.

170.
- konklawe z 1417 r.: 162.
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— sprawa unii kocielnej: 163.

— apellacya posów polskich do
przyszego soboru: 167, 169.

— profesorowie uniwersytetu
krak. na soborze: 171— 174.

— wpyw soboru na kultur
europejska, w szczeg. na Pol-
sk: 175—183.

Sobór w Pawii: 126.

Sobór w Pizie: 119.

'Sobór W Siennie: 126, 330.

Sobór w Vienne: 35.

Sodalitas Baltica: II, 181.

— Hungarica (Danubiana): II,

181.
— Rhenana: II, 181.

— Vistulana: II, 181.

»Sofici« i »poeci«, t. j. obrocy
dawnego i apostoowie no-
wego porzdku na uniwersy-
tecie: II, 173.

Stacye , opozycya przeciwko
nim: II, 47.

Statut Dobrocieskiego: II, 414,
415.

Statuta uniwersytetu: II, 413.

Stopnie uniwersyteckie : II, 373.

Stopnie uniwersyteckie, — ich

wpyw na karyer: 215.

Stopnie uniw. uzyskane w Pa-
ryu, wielkie ich znaczenie:

, II, 86.

wici i bogosawieni polscy

, w XV w.: II, 30.

wita i uroczystoci kocielne
wolne od wykadów: II, 376,

400.

Syndyk czyli notaryusz uniwer-
sytetu: II, 409.

Synod biskupów greckich w No-
wogródku : 163.

Synod w Kaliszu: 15, 243.

Synod w czycy: 154, 364.

Synod w Piotrkowie: II, 268.

Szlachta osiada w Krakowie
za Kazimierza W.: 27.

Szlachta i uniwersytet: II, 289.

Szkoy w Polsce przed zaoe-
niem uniwersytetu: 16.

Szkoa katedralna krak.: 16.

Szkoa katedralna w. Szcze-
pana w Wiedniu: 45.

Szkoa Lubraskiego w Pozna-
niu: II, 271.

Szkoa N. P. Maryi w Krakowie:
35, 43.

Szkoa przy kociele Tyskim
w Pradze: 36, 43.

Szwajcarskie rodziny w Krako-
, wie: II, 230.

lska modzie na uniwersy-
tecie Jag.: II, 336.

Teologia, spór midzy teologami

o tak zwane universalia: 260.

Teologia, szkoa realistów i no-
minalistów: 261.

Teologia, jej nauka w kocu
rednich wieków: II, 89.

Tomici na uniwersytecie Jag.:

w XV w.: II, 84.

Traktat Andrzeja z Kokorzyna
o obrzdach mszy w.: 281.

Traktat Jana z Owicimia »Elu-
cidarius errorum ritus Ruthe-
nici» : II, 75.

Traktat Miechowity » Contra sae-

vam pestem regimens : II, 121.

Traktat Miechowity »Conserva-
tio sanitatis« : II, 121.

Traktat Mikoaja z Bonia o pra-
wie kanonicznem i o sakra-
mentach: 249.

Traktat Wojciecha Brudzew-
skiego »Conciliator«: II, 73.

Traktat Zbigniewa z Góry » Con-
tra Cruciferos«: II, 48.

Traktaty mistrzów uniw. krak.

za soborem: 357—364.

Trivium redniowieczne: 44,206,
294.

Trygonometrya na uniwersyte-
cie Jag.: II, 298.

Turecka krucyata: II, 137.

Ubiory magistrów i scholarów:

II, 360, 434.

Unia Kocioa zachodniego ze
wschodnim, zamysy cesarza
Karola IV: 56.

Unia Kocioów na soborze w
Konstancyi : 163.

Unia florencka: 371, 372, 390;
II, 23, 67.

Unia Litwy z Polsk: 197.

Uniwersytet w Angers: 6.
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Uniwersytet w Avignon: 22.

Uniwersytet w Cahors: 21.

Uniwersytet in Curia Romana:
6.

Uniwersytet w Erfurcie: 47, 71,

383.

Uniwersytet we Frankfurcie nad
O.: II, 287.

Uniwersytet w Heidelbergu: 38,

42, 47, 71.

Uniwersytet Kazimierzowski w
Krakowie, pierwsza myl o
zaoeniu: 17.

— pobudki, którewywoay jego
zaoenie: 18.

— data zaoenia: 21.

— sprawa jego zaoenia w a-

ktach rzymskich: 24, 25.

— pierwsza myl zaoenia uni-

wersytetu na Kazimierzu a nie

w Krakowie: 26.

— system hospicyalny na wzór
uniwersytetów woskich: 29.

— przyzwolenie papieskie na
otwarcie: 30, 31.

- akt erekcyjny: 32, 36.

— podzia na wydziay: 34.

— waciwoci i odrbnoci:
37.

— ycie i dziaalno w naj-

bliszych latach po zaoeniu:
42-48.

Uniwersytet Jagielloski, stara-

nia Jadwigi o odnowienie u-
niwersytetu: 66, 67.

— akt Wadysawa Jagiey od-
nawiajcy uniwersytet (przy-

wilej erekcyjny): 68, 69, 78.

— podzia na cztery wydziay

:

70, 206.
— uroczyste otwarcie: 77.

— pierwotne uposaenie przez
króla i innych dobrodziejów:
90, 93, 94, 95, 96, 97, 200.

— dobrodzieje uniwersytetu: 101,

200.
— zatwierdzenie uposaenia ze

strony stolicy apostolskiej

:

181.
— na soborze w Pizie: 119.

— na soborze w Konstancyi

:

127, 130, 171—174.
— wobec husytyzmu: 179, 267,

457.

— na soborze w Bazylei, zob.:

sobór w Bazylei:
— zatarg z kanclerzem Oleni-
ckim: 452.

— w opozycyi przeciw Kazi-
mierzowi Jag.: II, 48.

— jego wierna suba Kazimie-
rzowi Jag.: II, 50.

— majtek za Kazim. Jag.: II,

53.

— wypoycza pienidzy królowi
i miastu: II, 53.

— zadania wobec Litwy i Rusi:
II, 66.

— jego sia atrakcyjna z ko-
cem XV w.: II, 211.

— duch niesfornoci w obrbie
uniwers. z kocem XV w.: II,

194.
— przeksztaca sie w studyum

plebejskie: II, 26'2, 290.

— dezorganizacya w gronie
naucz, i wykadach z pocz.
XVI w.: II, 263.

— plany reformy: II, 268.
— staje sie przewanie szkoa
polsk: II, 289.

— upadek w pierwszej poowie
XVI w.: II, 286, 290.

Uniwersytet w Kolonii: 47, 71;

383. II, 174.

Uniwersytet krzyacki w Che-
mnie (myl o jego zaoeniu):
48.

Uniwersytet w Lipsku : II, 246.

Uniwersytet w Montpellier: 21.

Uniwersytet w Neapolu: 6, 20,

Uniwersytet w Orleanie : 6.

Uniwersytet w Palencyi: 20.

Uniwersytet w Paryu, jako o-

gnisko teologicznej nauki : 40,

260.
— jako wzór dla uniwers. Jag.:

70.

Uniwersytet w Pawii: 232.

Uniwersytet w Piciu Kocio-
ach: 19, 47, 52.

Uniwersytet w Pizie: 21.

Uniwersytet w Pradze, zaoe-
nie: 6.

— jako przykad i bodziec do
zaoenia uniwersytetów w
Krakowie i Wiedniu: 19.
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- za czasów króla Wacawa
Luksemb.: 82.

— exodus obcych scholarów:
263.

Uniwersytet w Preszburgu : II,

307.

Uniwersytet w Salamance: 44.

Uniwersytet w Wiedniu : 18,

47. 449, II, 217.

Uniwersytet w Wittenberdze

:

II, 287.

Uniwersytet we Wrocawiu

:

(myl o zaoeniu): II, 216.

Uniwersytety, inicyatywa przy
ich zakadaniu: 20.

Uniwersytety najstarsze w Bo-
lonii i w Paryu, ich powsta-
nie i ustrój: 4. 5.

Uniwersytety woskie, jako wzór
dla uniwers. Kazimierzow-
skiego: 33.

Uniwersytety, ich znaczenie w
XIV w.: 113.

Uniwersytety redn i owieczne,
jako instytucye przewanie
duchowne: 20.

Uniwersytety red n i owieczne,
ich kocielny ustrój: II, 374.

Uniwersytety, jako twierdze re-
dniowieczyzny : 428.

Uniwersytety red n i owieczne
nie maj wybitnie narodowej
cechy: 450, 452.

Uniwersytety red n i owieczne,
ich zamieranie: 20.

Uniwersytety r e dniowieczne,
ich upadek w pierwszej po-
owie XVI w.: II, 285.

Urlopy (licencye) i podróe ma-
gistrów uniwers. Jag.: II. 152,

263.

W a k a c y e uniwersyteckie : II,

399.

AVesele królewskie w Krakowie
w 1518 r.: II, 292.

Wgry pod panowaniem Ande-
gaweczyków: 11.

Wgry, ich wpyw na dziaal-
no Kazimierza W.: 11.

Wgrzy na uniwersytecie Jag.:

II, 287, 337.

Wgierskie rodziny w Krako-
wie: II, 149.

Wicekanclerz wydziau kanoni-
stów: II, 431.

Wiklefizm w Pradze : 262.

Wosi w Polsce: 187, 193.

Woskie rodziny w Krakowie

:

II, 134.

Wybryki modszych magistrów:
II, 436.

Wychowanie synów Kazimierza
Jag.: II, 130.

Wykady drugorzdnych pro-
fesorów podczas wakacyi i

wit: II, 400.

Wykady uniwersyteckie, odby-
way si przewanie w kol-

legiach: II, 359.

Zabawy towarzyskie w Krako-
wie z kocem XV w.: II.

184.

Zjazd w Brzeciu kujawskim
w sprawie sporu polsko-krzy-
ackiego : II. 51.

Zjazd w Budzie w sprawie
sporu polsko - krzyackiego :

138.

Zjazd królewski w Krakowie
' w 1364 r.: 32.

Zjazd w czycy w sprawie
przyczenia Mazowsza: II.

51.

Zjazd w ucku: 250.

Zjazd w Toruniu w sprawie
sporu polsko- krzyackiego:
II, 51.

Zjazd we Wrocawiu w spra-
wie sporu polsko-krzyackie-
go: 186.

upy bocheskie, jako ródo
uposaenia profesorów uni-

. wersytetu: 44, 105, 241, 253.

upy wielickie, jako uposae-
nie profesorów uniwersj^tetu:

36, 44.

ydzi w Krakowie za Kazimie-
. rza W.: 27, 28.

ydzi, jako lekarze w wiekach
rednich: II, 105.

ydzi, ruch przeciwko nim w
Krakowie i przeniesienie ich

na Kazimierz: II, 139.

ydzi i Jan Kapistran: II, 26.





POPRAWKI i DODATKI.

(Poprawiam tu tylko grubsze, dostrzeone Wdy, a zarazem dodaj,
e Dr. aczek prowadzi korekt dopiero od czwartego arkusza i e
przeto w pocztku ksiki ortografia odbiega pod niejednym wzgl-

dem od uznanych zasad).

Tom I.

Str. 1. Prof. Stanisaw Krzyanowski ogosi w Roczniku Mi-

oników Krakowa z r. 1900 pikne studyum p. t. : Poselstwo Kazi-

mierza Wielkiego do Awinionu. Praca ta przynosi ciekawe szczegóy

do ukadów wyprzedzajcych zaoenie wszechnicy Kazimierzowskiej.

Str. 11 czytaj: zetkny si — zamiast: zetknli si.

Str. 14 czyt. : cudzoóstwa.

Str. 34 czyt.: facultate.

Str. 120, uw. 2 czyt.: Tak czytamy w wiersza o tym magistrze

w Cod. Jag. n. 225.

Str. 130 zamiast: «nastpnie w r. 1412» czyta nale} -

: w r. 1414.

bo ukady na Wgrzech odbyy si zapewne dopiero w r. 1414. Dat
t i w innych miejscach, w których to poselstwo wymienione, tak

zapewne poprawi naley.

Str. 231 czytaj (od dou) : w r. 1450 — zamiast w r. 1453. Tak
samo poprawi naley str. 236 i 397.

Str. 289 nazwaem Pawa z Zatora: Dominikaninem. Póniej

jednak powstay we mnie wtpliwoci co do tego okrelenia.

Str. 371. Co do unii z wschodnim Kocioem por. teraz Le-

wicki: Unia florencka w Polsce w Rozprawach akad. urn. Serya

II, T. 13 (1899).

Str. 406: Wedug ks. Fijaka Marcin Król pochodzi z mie-

szczaskiej rodziny królów w Przemylu.
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Tom II.

Str. 3J czytaj : opromienia zam. opromienia.

Str. 71: Lewicki w zwy cytowanej rozprawie powiada na str.

268: «ByI to czas bardzo niebezpieczny dla unii litewsko-polskiej,

kiedy na Litwie potne stronnictwo z Janem Gasztoldem na czele

dyo do zupenej samoistnoci wobec korony. Otó Bernardyni

litewscy szli razem z tym prdem etc.» — Na dnie sporów lea
wic take antagonizm polityczny. W Polsce prócz tego chciano

wtedy «unii kocielnej na Rusi, ale nie takiej, jaka we Florencyi

przysza do skutku t, j. z jednoci wiary, ale z rónoci obrzd-
ków)). Przemyliwano o jednoci i zrównaniu zupenem. I to byo
powodem niechci do unii florenckiej, to ostateczn myl ludzi

w rodzaju Jana z Owicimia.
Str. 76 : Leon X cofn ustpstwo Aleksandra VI.

Str. 216. Wierzbowski: Materyay do dziejów pimiennictwa

polskiego (PJOO) ogosi na str. 12 bardzo ciekawy przywilej króla

Aleksandra z r. 1502 «na mocy którego maj ulega bannicyi i kon-

fiskacie majtku wszyscy pogwaciciele praw uniwersytetu krakow-

skiego)). Powiedziano tam, e ludzie chciwi «per cpiasdam expectativas,

gratias et reservationes ab ipsa sede apostolica . . . obtentas» przy-

waszczaj sobie beneficya, praatury, kanonie, parafie, altarye etc,

których kollacya przysugiwa uniwersytetowi — Tame str. 3 3 wy-
drukowano rozporzdzenie Aleksandra z r. 1502, zwalniajce uniwer-

sytet od pewnych danin przy zakupnie drzewa (decima ignorum).

Str. 262 przypisek 3, czytaj : a 1536.

Str. 299 : Autorem Theorica planetarum by Gerhard de Sab-

bionetta, którego mieszano z Gerhardem z Kremony (por. II, 307).

W tomie I, str. 214 bdnie podano, e autor Theorica pochodzi

z Carmona w Hiszpanii.

Str. 300 przyp. 3, czytaj : Geschichtsschreibung.

Str. 327 w tytule czyt. : Scholarze.

--^














